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El segon bloc troba un element més en el seu desenvolupament 
amb aquesta nova unitat, que presenta el missatge central de la vida 
pública de Jesús. 
 

La integració de les aspiracions universals de plenitud i alegria 
serveixen per a actualitzar els continguts d’aquesta unitat, que es des-
envolupa al voltant del tòpic generatiu de les bones notícies. L’anàlisi 
dels mitjans de comunicació i dels temes de conversa dels més diver-
sos fòrums mostra, molt sovint, un rostre dramàtic, dolorós i trist de la 
condició humana. Aquests enfosqueixen la realitat més positiva i llumi-
nosa que sorgeix en cada racó del planeta. Les dues es combinen en 
les diverses realitats humanes. 
 

Els continguts teològics del regne de Déu s’expressen de dife-
rents maneres al llarg del tema (paraules, gestos, crides), i serveixen 
per a aprofundir, des de les competències, en aquesta realitat del mis-
satge cristià. 
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OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPETÈNCIES  
BÀSIQUES 

1.- 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 
seua presència per l’Esperit 
Sant. 

1.1.- Reconèixer el missatge del regne i les 
benaventurances com a projecte de vida 
del cristià que s’identifica amb Jesucrist, i 
saber aplicar a l’Església les paràboles del 
regne. 

Comunicació lin-
güística. 
(Objectiu 3) 
 
Autonomia i iniciati-
va personal. 
(Objectiu 4) 
 
Social i ciutadana. 
(Objectius 1, 2 i 4) 
 
Aprendre a apren-
dre. 
(Objectiu 4) 

2.- Analitzar i valorar el sentit i 
la finalitat de l’Església com a 
realització institucional del 
servei d’humanització i salva-
ció que Crist ofereix a l’ésser 
humà, i descobrir la seua 
aportació als processos més 
importants de la història es-
panyola i europea. 

3.- Conèixer i valorar la res-
posta dels creients al missat-
ge i l’esdeveniment cristià, 
que es realitza en l’Església. 

3.1.-. Explicar el sentit de la fe cristiana 
com a identificació amb Jesucrist i la seua 
realització plena en la vida eterna. 

4.- Descobrir els fonaments 
racionals i revelats que justifi-
quen l’ensenyament moral de 
l’Església catòlica i que orien-
ten la relació de l’home amb 
Déu, amb si mateix, amb els 
altres i amb el món. 

4.1.-. Raonar els principis i valors que fo-
namenten la moral cristiana i aplicar-los 
especialment a la problemàtica actual so-
bre la vida. 

 

CONTINGUTS. 
 
1.- Presentació de la vida pública de Jesús: descripció dels elements i del missatge. 
 
2.- Definició i característiques del regne de Déu. 
 
3.- Presentació i significat de les paràboles del regne. 
  
4.- Anàlisi formal i de continguts de les paràboles. 
 
5.- Definició i característiques de miracle. 
 
6.- Relació entre les paraules i els gestos de Jesús amb el missatge del regne.  
 
7.- Classificació dels miracles i anàlisi formal i de continguts de diversos miracles. 
 
8.- Presentació de les benaventurances com a culminació de la predicació de Jesús en 
Mateu i Lluc. 
  
9.- Descripció de l’esperit del deixeble i de les crides a les persones que fa Jesús. 
 
10.- Compromís de l’ésser humà amb els valors del regne i les benaventurances. 
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TRACTAMENT ESPECÍFIC DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES. 
 

COMPETÈNCIA 
1r Nivell 

SUBCOMPETÈNCIA 
2n Nivell 

DESCRIPTOR 
3r Nivell 

RESULTAT 
D’APRENENTATGE 

4t Nivell 

Comunicació 
lingüística 

Reflexió sobre el 
llenguatge 

Conèixer la versatilitat del 
llenguatge en funció del con-
text i la intenció comunicati-
va. 
Ser conscient que el llen-
guatge és una eina 
d’interpretació i comprensió 
de la realitat, i ha de ser un 
instrument per a la transmis-
sió de valors. 

Coneixement dels gèneres 
i dels recursos literaris en 
la revelació i la predicació 
del regne de Déu. 
La bona notícia del regne 
Els miracles, senyals del 
regne 
 
Aplica els continguts al 
llenguatge cinematogràfic. 
Dossier 

Comunicació escri-
ta 

Conèixer i comprendre di-
versos tipus de textos amb 
diferents intencions comuni-
catives. 

Interpreta textos per a ana-
litzar-los teològicament. 
Tota la unitat 
 
Aplica els continguts religi-
osos a la redacció de tex-
tos religiosos actuals. 
Dialoguem, exercici 4 
Activitats d’aplicació, exer-
cici 3 

Autonomia i 
iniciativa per-
sonal 

Planificació i realit-
zació de projectes. 

Analitzar les diferents possi-
bilitats i limitacions per a 
emprendre un projecte. 

Busca les opcions actuals 
per a explicar la importàn-
cia del regne de Déu hui. 
Els miracles, senyals del 
regne, exercicis 2 i 3 

Desenvolupament 
de l’autonomia 
personal. 

Desenvolupar la capacitat de 
triar amb criteri propi en els 
àmbits personal, laboral i 
social. 

Utilitza els coneixements 
de la unitat per a orientar-
se en entorns pròxims. 
Construir el regne 

Social i ciuta-
dana 

Compromís demo-
cràtic i solidari amb 
la realitat personal 
i social. 

Comprometre’s amb la millo-
ra de la societat i la defensa 
dels desfavorits. 

Es compromet amb la mi-
llora de la societat i la de-
fensa dels desfavorits. 
Dialoguem, exercicis 1 i 3 

Aprendre a 
aprendre 

Consciència i con-
trol de les capaci-
tats pròpies. 

Ser conscient del que se sap 
i del que queda per apren-
dre. 

Resol unes activitats de-
ductives. 
La bona notícia del regne, 
exercici 3 
Els miracles, senyals del 
regne, exercici 1 
Construir el regne 

 
CONTRIBUCIÓ DE LA UNITAT A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 

La proposta de treball competencial, que se suggereix en el punt anterior, es com-
pleta amb el treball en les àrees de competències que resten. El treball amb aquests des-
criptors és una altra proposta de treball que s’ofereix, i que té menys presència en els con-
tinguts curriculars que s’aprofundeixen en la unitat. 



 

IES DR. LLUIS SIMARRO - Departament de Religió - 

BLOC 2: “JESÚS, EL SALVADOR” 1r d’ESO 

27 

Competència matemàtica 
 

Aquesta competència és desplega poc en les seccions i activitats del llibre, i pràcti-
cament només es treballen alguns aspectes de la subcompetència d’ ús d’elements i ei-
nes matemàtiques. L’ús se circumscriu bàsicament a les citacions dels textos evangèlics 
al llarg del tema. 

 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 

Es presenten al llarg de la unitat diverses referències a la subcompetència de medi 
natural i desenvolupament sostenible , que permeten l’anàlisi i la comprensió dels grans 
problemes que cal superar des de l’horitzó del regne de Déu. 
 
Competència per al tractament de la informació i competència digital 
 

Aquesta competència es desplega en totes les unitats del llibre, especialment, la 
subcompetència de l’ ús d’eines tecnològiques, amb la resolució d’activitats interactives 
que apareixen en librosvivos. De la mateixa manera, la subcompetència d’ obtenció, trans-
formació i comunicació de la informació es treballa en la part final de la unitat, en els apar-
tats Relaciona i el Dossier. 

 
Competència cultural i artística 
 

El desenvolupament d’aquesta competència és una constant al llarg de tot el llibre, 
fonamentalment pel que fa a les subcompetències de sensibilitat artística i coneixement i 
estima del fet cultural en general i de l’artístic en particular a través de la comprensió de la 
cultura jueva, que condiciona els diferents elements que intervenen en la predicació i en 
l’acció de Jesús; i la relacionada amb patrimoni cultural i artístic, ús del fet cultural i artístic 
com a font d’enriquiment i gaudi personal i col·lectiu amb les tasques de les Activitats 
d’aplicació i el Dossier. 
 
ALTRES COMPETÈNCIES DE CARÀCTER TRANSVERSAL 
 
Aprendre a pensar 
 

La unitat presenta oportunitats que exigeixen a l’alumne un exercici reflexiu i crític. 
Els diferents elements del Dossier , a més de diverses activitats al llarg del tema, aporten 
una visió actualitzada i nova que fomenta aquest nivell competencial. 
 


