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Els llibres bíblics més difosos i més llegits es troben dins del Nou 

Testament (N.T.). La raó d’aquest lloc preeminent és el protagonista 
central de cadascun dels 27 llibres que componen aquesta segona sec-
ció de la Sagrada Escriptura: Jesús, el Crist. 
 

El coneixement de la Bíblia com a llibre religiós, com a paraula de 
Déu i com a font històrica és l’objectiu que té aquest tema que confor-
ma, amb el tema anterior, una unitat al voltant de l’estudi i 
l’aprofundiment dels escrits bíblics. 
 

Per a comprendre aquesta obra de creació, cal aclarir les diferents 
incògnites sobre els autors, els contextos històrics, la situació religiosa 
de les esglésies primitives, els destinataris, el procés de creació dels 
escrits i altres preguntes que permeten interpretar els textos. Només un 
bon coneixement dels textos escripturístics neotestamentaris permetrà 
assimilar bé els diversos continguts no sols de la unitat, sinó del curs. 
Conceptes com ara cànon, apòcrif, evangeli, qüestió sinòptica aniran 
desplegant-se al llarg de la unitat, i això permetrà un acostament als 
textos neotestamentaris més seriós i ajustat. 
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OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPETÈNCIES  
BÀSIQUES 

1.- Conéixer l’origen, 
l’estructura, la finalitat i la in-
terpretació pertinent de la Bí-
blia en relació amb la història i 
l’experiència religiosa d’Israel, 
i com a expressió de la reve-
lació de Déu Pare als homes. 

1.1.- Conéixer l’origen, l’estructura, 
la finalitat i la interpretació perti-
nent de la Bíblia en relació amb la 
història i l’experiència religiosa 
d’Israel, i com a expressió de la 
revelació de Déu Pare als homes. 
1.2.- Saber utilitzar el missatge 
d’alguns textos i esdeveniments 
bíblics per a comprovar les mani-
festacions de Déu, i raonar que 
Jesucrist és Déu vertader i home 
vertader. 

Comunicació lin-
güística. 
(Objectiu 1) 
 
Matemàtica. 
(Objectiu 1) 
 
Social i ciutadana. 
(Objectiu 2) 
 
Aprendre a apren-
dre. 
(Objectiu 3) 

2.- Identificar Jesucrist com a 
Fill de Déu, Salvador encarnat 
entre els homes, per mitjà del 
coneixement i l’anàlisi del seu 
missatge, la seua vida i la se-
ua presència per l’Esperit 
Sant. 

2.1.- Situar cronològicament les 
fites més importants de la revela-
ció de Déu que van preparant 
l’encarnació del Fill, i assenyalar 
les fonts històriques sobre la vida i 
l’obra de Jesucrist. 
2.2.- Raonar el fonament de 
l’Església comunió, els seus sig-
nes i les conseqüències en la vida 
del creient per l’acció de l’Esperit. 

 
 
CONTINGUTS. 
 
1.- Objecte dels evangelis. 
 
2.- Ubicació geogràfica de les primeres comunitats. 
 
3.- Origen del Nou Testament. 
 
4.- Característiques i descripció dels llibres que conformen el Nou Testament. 
 
5.- Origen, elements propis i gèneres literaris dels evangelistes. 
 
6.- Evangelis canònics i evangelis apòcrifs.  
 
7.- Procés de formació dels evangelis. 
 
8.- La qüestió sinòptica.  
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TRACTAMENT ESPECÍFIC DE LES COMPETÈNCIAS BÀSIQUES. 
 

COMPETÈNCIA 
1r Nivell 

SUBCOMPETÈNCIA 
2n Nivell 

DESCRIPTOR 
3r Nivell 

RESULTAT 
D’APRENENTATGE 

4t Nivell 

Comunicació 
lingüística 

Reflexió sobre el 
llenguatge. 

Conéixer la versatilitat del 
llenguatge i les formes de 
comunicació de Déu amb 
l’home. Ser conscient que el 
llenguatge és una eina 
d’interpretació i comprensió 
de la realitat, i la revelació. 

Aplica els continguts religiosos 
que apareixen en un text a la 
comprensió d’un tema. 
Els llibres del Nou Testament, 
exercici 2 
Com es van formar i com estan 
escrits, exercici 1 
Activitats d’aplicació, exercicis 1 i 
2 
Dossier 

Comunicació oral. Conéixer diferents tipus de 
llenguatge doctrinal de la 
tradició i el magisteri, i 
comprendre’ls amb precisió 
conceptual i coherència. 

Argumenta amb rigor i amb co-
neixement sobre un tema. 
Dialoguem 
Els quatre evangelis, exercici 1 
Com es van formar i com estan 
escrits, exercici 1 
Activitats d’aplicació, exercicis 2 i 
3 

Comunicació escrita. Escoltar la paraula de Déu i 
aplicar-la a l’estudi de la 
Bíblia i a l’exposició de con-
tinguts bíblics. 

Analitza diverses informacions 
sobre un fet i tria la més adequa-
da. 
Com es van formar i com estan 
escrits, exercicis 1 i 2 
Activitats d’aplicació, exercicis 3 i 
4 

Matemàtica Raonament i argu-
mentació. 

Habilitat per a interpretar 
i expressar amb claredat i 
precisió informacions i da-
des 
argumentals en l’estudi 
de la revelació progressiva. 

Interpreta el que representen les 
citacions 
i les abreviacions dels llibres de 
la Bíblia. 
Els llibres del Nou Testament, 
exercici 3 
Com es van formar i com estan 
escrits, 
exercici 2 
Activitats d’aplicació, exercici 2 

Social i ciutada-
na 

Desenvolupament 
personal 
i social. 

Desenvolupar el judici moral 
per a prendre decisions i 
raonar la manera de com-
portar-se davant de deter-
minades situacions, i res-
pondre als grans interro-
gants que sorgeixen del 
contacte amb el medi tenint 
en compte l’existència de 
diferents perspectives. 

Situa fets i períodes històrics 
rellevants durant l’elaboració del 
Nou Testament. 
Els llibres del Nou Testament, 
exercicis 1, 3 i 4 
Els quatre evangelis, exercici 1 
Com es van formar i com estan 
escrits, exercici 1 

Aprendre a 
aprendre 

Construcció del co-
neixement. 

Implicar curiositat per a 
plantejar-se preguntes, 
identificar i manejar una 
diversitat de respostes pos-
sibles. 

Resol activitats que impliquen el 
raonament deductiu. 
Els llibres del Nou Testament, 
exercici 2 
Com es van formar i com estan 
escrits, exercici 2 
Activitats d’aplicació, exercicis 1 i 
2 
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CONTRIBUCIÓ A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES. 
 
La proposta de treball competencial, que se suggereix en el punt anterior, es completa amb 

l’orientació de les altres competències bàsiques. Aquesta és una altra proposta de treball que 
s’ofereix, i que té menys presència en els continguts curriculars que s’aprofundeixen. 

 
Competència per al coneixement i la interacció amb el món físic 
 

Tota la unitat està repleta d’elements geogràfics, literaris i històrics que afavoreixen 
el desenvolupament de la subcompetència aplicació del mètode científic en diferents con-
textos. L’apartat Els llibres del Nou Testament i el Dossier aprofundeixen aquesta compe-
tència. 
 
Competència per al tractament de la informació i competència digital 
 

La pretensió de qualsevol llibre és comunicar un missatge. Per això, el coneixement 
dels canals comunicatius és un dels eixos que recorren tota la unitat. Això permet el des-
envolupament de la subcompetència obtenció, transformació i comunicació de la informa-
ció amb l’anàlisi de diferents textos bíblics i dels trets propis escripturístics. 
 
Competència cultural i artística 
 

La comprensió i l’anàlisi dels textos i els trets dels escrits neotestamentaris introdu-
eixen en el desenvolupament de la subcompetència construcció del coneixement per mitjà 
del foment d’un pensament crític i reflexiu. 

 
De la mateixa manera, la subcompetència maneig d’estratègies per a desenvolupar 

les capacitats pròpies i generar coneixement s’elabora amb l’aplicació del que s’ha aprés 
en altres unitats, tal com presenta de forma clara i crítica el Dossier. 
 
Competència per a l’autonomia i la iniciativa personal 
 

La unitat repta constantment l’alumne des de diverses dimensions. Aquesta realitat 
ajuda al desenvolupament d’alguns dels descriptors de les subcompetències desenvolu-
pament de l’autonomia personal i d’innovació que porten l’alumne cap a una posició flexi-
ble i comprensiva en les seues aportacions personals i davant de les seues opcions en els 
diferents ordres de la vida. 

 
ALTRES COMPETÈNCIES DE CARÀCTER TRANSVERSAL 
 
Aprendre a pensar 
 

La unitat presenta oportunitats que exigeixen a l’alumne un exercici reflexiu i crític. Els dife-
rents elements del Dossier aporten una visió actualitzada i nova que fomenta aquest nivell compe-
tencial, al costat de diverses activitats al llarg del tema. 
 

En els suggeriments didàctics dels epígrafs i de les activitats es proposen algunes activitats 
de reflexió i debat que serveixen, a aquest efecte, per a progressar en la “competència” aprendre 
a pensar. 


