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Es tanca el bloc amb una mirada optimista oferida per la virtut de 
l’esperança. La clau del missatge de Jesús es prova en l’experiència de-
finitiva de la mort. Aquesta realitat de l’ocàs de l’existència és un dels 
motors en el pensament religiós de totes les cultures: la persona es de-
fineix com un ésser projectat cap al futur amb l’esperança en un horitzó 
d’eternitat i plenitud. 
 

Els nuclis que es tracten en el tema corresponen a l’escatologia 
cristiana, que analitza sistemàticament les qüestions finals de la vida i 
la plenitud de l’existència des del prisma de la resurrecció. Aquest tema 
cal afrontar-lo des d’una òptica positiva. La concepció cristiana de la 
mort s’integra dins del marc d’una antropologia que comprén l’ésser 
humà orientat cap a una vida en plenitud. Això fa que l’esperança defi-
nisca el cristianisme, i el moment final de l’existència històrica es visca 
com una continuïtat esperançada i no com un decés infranquejable. 
 

Per a expressar i desenvolupar tot això, el tòpic generatiu serà po-
sar en marxa un senzill festival de la cançó, on, individualment o en pe-
tits grups, els alumnes han de compondre una cançó. Usaran les noci-
ons i els simbolismes cristians, sobre el tema de la vida plena i ressus-
citada a la qual és cridada tota persona. Aquesta activitat unifica tot el 
que s’ha aprés amb un coronament al final del curs. 
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OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPETÈNCIES  
BÀSIQUES 

1.- Raonar les respostes que les 
grans religions donen a les pre-
guntes de l’ésser humà sobre la 
concepció de l’home i el destí 
últim. 

1.1.- Descriure el sentit de la vida que 
ofereix l’experiència religiosa en les 
grans religions. 

Comunicació lin-
güística. 
(Objectius 2 i 3) 
 
Coneixement i in-
teracció amb el 
món físic. 
(Objectius 1 i 2) 
 
Social i ciutadana. 
(Objectius 1, 2 i 3) 
 
Cultural i artística. 
(Objectius 2 i 3) 

2.-. Identificar Jesucrist com a 
Fill de Déu, Salvador encarnat 
entre els homes, mitjançant el 
coneixement i l’anàlisi del mis-
satge, la vida i la presència 
d’aquest per l’Esperit Sant. 

2.1.- Saber utilitzar el missatge 
d’alguns textos i esdeveniments bíblics 
per a comprovar les manifestacions de 
Déu. 
2.2.-. Raonar el sentit de la salvació del 
pecat i de la mort que Jesucrist atorga 
al creient. 
2.3.-. Saber interpretar la mort i la Re-
surrecció de Jesucrist com a font 
d’amor, perdó, esperança i nou naixe-
ment per als fills de Déu. 

3.-. Analitzar les exigències i 
compromisos dels cristians en la 
relació d’aquests amb Déu, amb 
ells mateixos i amb els altres, i 
relacionar-los amb altres opcions 
presents en la societat i en les 
grans religions. 

3.1.- Localitzar alguns textos bíblics 
sobre el judici i destí final, i saber rela-
cionar la festa de l’Assumpció de la 
Mare de Déu amb l’esperança en la 
vida eterna. 
3.2.- Explicar el sentit de la fe cristiana 
com a identificació amb Jesucrist i ar-
gumentar la seua realització plena en 
la vida eterna.  
3.3.- Explicar per què, segons la fe 
cristiana, el regne de Déu assolirà la 
plenitud en un món nou, recreat per 
Déu. 

 

CONTINGUTS. 
 
1.- Aproximació al concepte d’esperança i de mort. 
 
2.- La mort, pregunta de sentit per a l’ésser humà.  
 
3.- Respostes religioses a la mort. 
 
4.- Principis d’escatologia cristiana. 
 
5.- L’escatologia paulina. Textos i arguments teològics. 
 
6.- La Resurrecció de Jesús, garantia escatològica cristiana. 
 
7.- El gènere apocalíptic en el Nou Testament. Claus hermenèutiques. 
 
8.- Principis bíblics i continguts teològics dels conceptes escatològics de judici final i de 
parusia. 
 
9.- L’Assumpció de Maria, dona d’esperança. 
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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 en funció del 
context i la intenció comu-
nicativa. 
Interpretar les maneres de 
comunicació de Déu amb 
l’home en l’estudi de 
l’escatologia revelada en 
les Sagrades Escriptures. 

Interpreta textos i enunciats bíblics 
i magisterials per a analitzar-los 
des dels conceptes escatològics. 
Dialoguem, exercici 2 
Esperem la resurrecció, exercici 1 
El Senyor tornarà, exercici 2 
Maria, realització de l’esperança, 
exercicis 1 i 2 
 
Aprecia la riquesa cultural del llen-
guatge religiós i establix punts de 
contacte amb el món de la cultura i 
la societat. 
Dialoguem, exercicis 1 i 2 
El final d’una etapa, exercici 1 
El Senyor tornarà, exercici 1 
Activitats d’aplicació, exercici 4 
Dossier 

Comunicació escrita. Expressar els punts de 
trobada i enfrontament 
amb la cultura en estudiar: 
els cults, la comprensió de 
la realitat i el llenguatge 
simbòlic dins de 
l’escatologia bíblica. 

Aplica i comprén els continguts 
escatològics que apareixen en un 
text. 
Dialoguem, exercici 3 
El final d’una etapa, exercici 1 
El Senyor tornarà, exercici 3 
Maria, realització de l’esperança, 
exercici 1 
Activitats d’aplicació, exercici 3 

Coneixement i 
interacció amb 
el món físic 

Aplicació del mètode 
científic en diferents 
contextos. 

Saber aplicar algunes 
nocions, conceptes cientí-
fics i tècnics, i teories cien-
tífiques bàsiques a l’estudi 
de les grans preguntes de 
l’home. 
Solucionar problemes de 
l’entorn físic i personal, en 
conéixer les experiències 
religioses de l’entorn. 

Aplica les propietats de la historio-
grafia i de la història de l’art per a 
optimitzar el coneixement i la inter-
pretació del gènere apocalíptic. 
El Senyor tornarà, exercicis 1 i 3 
Activitats d’aplicació, exercici 4 
Dossier 
 
Aplica els conceptes i el significat 
de l’esperança i l’escatologia a la 
qüestió de la mort i el més enllà. 
Dialoguem, exercicis 1, 2 i 3 
El final d’una etapa, exercici 1 
Esperem la resurrecció, exercici 1 
Activitats d’aplicació, exercici 1 

Social i ciutada-
na 

Participació cívica, 
convivència i resolu-
ció de conflictes. 

Ser conscient dels valors 
de l’entorn, participant 
activament en la vida cívi-
ca i repercutint en un estu-
di compromés de la religió. 
Exposar, fonamentar i 
jerarquitzar els valors que 
contribueixen a educar la 
dimensió moral davant la 
realitat de la mort. 

Fomenta una actitud esperançada. 
Dialoguem, exercicis 1 i 2 
El Senyor tornarà, exercicis 2 i 3 
Maria, realització de l’esperança, 
exercicis 1 i 2 
Activitats d’aplicació, exercici 1 
 
Aprecia l’economia de la salvació 
que es manifestarà en la parusia. 
Esperem la resurrecció, exercici 1 
El Senyor tornarà, exercici 3 
Activitats d’aplicació, exercici 2 



 

IES DR. LLUIS SIMARRO - Departament de Religió - 

BLOC 1: “DECIDIR PER LA VIDA I PER A LA VIDA” 3r d’ ESO 

46 

Cultural i artísti-
ca 

Sensibilitat artística, 
coneixement i estima 
del fet cultural en 
general i de l’artístic 
en particular. 

Tenir l’habilitat per a com-
prendre, apreciar i gaudir 
l’art que hi ha en les mani-
festacions de la religió 
cristiana. 

Aprecia i comprén les manifestaci-
ons apocalíptiques en tots els su-
ports artístics. 
Activitats d’aplicació, exercici 4 
Dossier 

 

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 matemàtica 
 

La comprensió dels conceptes de l’escatologia és una tasca que requereix atenció, i un ús 
continuat de processos de pensament que activen la subcompetència raonament i argumentació 
que desenvolupa tota la unitat. 

 

Competència per al tractament de la informació i competència digital 
 

La informació pseudocientífica i els mites entorn de la realitat de la mort i de la vida eterna 
són una font d’investigació i de “joc” entre els adolescents. Per això, el coneixement de tots els 
temes ajuden en l’aprenentatge de la subcompetència obtenció, transformació i comunicació de la 
informació que apliquen els primers tres epígrafs. Al mateix temps, el professor ha de mostrar els 
mecanismes de validació amb els quals han de llegir i informar-se els alumnes; això promourà 
accions en pro de la subcompetència d’ús ètic i responsable de la informació i les eines tecnològi-
ques, que s’amplia en els enllaces digitals i en l’estudi de l’Apocalipsi. 

 

Competència d’aprendre a aprendre 
 

Amb els temes escatològics, l’alumne se situa davant de temes molt allunyats de la seua 
realitat i del seu horitzó vital. Això pot encuriosir per a buscar preguntes i respostes a un dels 
grans interrogants de l’ésser humà. Així, l’adolescent va desenvolupant la subcompetència de 
construcció del coneixement tan necessària per a establir les bases del creixement personal. De la 
mateixa manera, la consciència del que se sap, i d’allò que queda per saber, estimula 
l’aprenentatge continu. Un aspecte propi de la subcompetència de consciència i control de les 
pròpies capacitats. 
 

Competència per a l’autonomia i la iniciativa personal 
 

La unitat descriu la visió cristiana davant el sentit últim de l’existència i ofereix una perspec-
tiva de creixement autònom en el desenvolupament de la vida dels alumnes. Aquest projecte cris-
tià, traçat des de l’esperança i amb la mirada escatològica, permet l’aprenentatge dels elements 
propis de la subcompetència de desenvolupament de l’autonomia personal. Tota la unitat condueix 
cap a la interiorització i coneixement del projecte vital de Jesús que es realitza en la plenitud de la 
Resurrecció i que inaugura la plenitud en l’economia de la salvació. Aquests trets desenvolupen la 
subcompetència planificació i realització de projectes que seran posats en valor amb les diversos 
respostes d’aprenentatge de la unitat. 
 

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. 
 

Les propostes de treball i les activitats pretenen que els alumnes prenguen contacte amb el 
tema d’estudi mitjançant la investigació, la lectura i la reflexió. 


