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La unitat sis tanca aquest segon bloc al voltant dels continguts 
cristològics. El recorregut en tres passos dut a terme en aquesta sego-
na part del llibre culmina amb la proclamació del kerigma de la fe cristi-
ana: Jesucrist, mort i ressuscitat. El títol de Senyor atribuït a Jesucrist 
és una referència constant al misteri de la Resurrecció. 
 

La centralitat del misteri pasqual, que impregna tota la vida cristi-
ana, es manifesta clarament en aquest tema que, després de passar per 
la infància i la vida pública, es tanca amb la culminació de la revelació 
de Déu en Jesús per mitjà de la seua entrega plena i de la superació de 
la mort per a arribar a la vida. 
 

El significat d’aquest títol cristològic és el tòpic generatiu que do-
narà unitat als aprenentatges per competències. La idea de qui és un 
senyor, de quines són les característiques que permeten parlar amb 
aquesta propietat a alguna persona i altres trets de la qualitat de senyor 
que identifica les persones. Tots aquests elements s’entremesclen en 
els continguts que desenvolupen amb criteri cronològic els fets de 
l’última Pasqua que celebra Jesús amb els seus deixebles. Aquest itine-
rari a través del que s’esdevé durant aquesta setmana, la Setmana San-
ta, presenta diversos desenvolupaments, com la forma de jutjar la cau-
sa d’una persona i resoldre un problema greu, i l’assumpció de conse-
qüències, amb un pensament crític, davant dels fets pasquals. 
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OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPETÈNCIES  
BÀSIQUES 

1.- Conèixer la Bíblia, en l’origen, 
l’estructura, la finalitat i la inter-
pretació pertinent en relació amb 
la historia i l’experiència religiosa 
d’Israel, i com a expressió de la 
revelació de Déu Pare als ho-
mes. 

1.1.- Saber relacionar Jesucrist amb les expec-
tatives de l’Antic Testament. 

Comunicació lingüísti-
ca. 
(Objectiu2) 
 
Autonomia i iniciativa 
personal. 
(Objectius 1 i 3) 
 
Social i ciutadana. 
(Objectiu 3) 

2.- Identificar Jesucrist com a Fill 
de Déu, Salvador encarnat entre 
els homes, per mitjà del conei-
xement i l’anàlisi del seu missat-
ge, la seua vida i la seua pre-
sencia per l’Esperit Sant. 

2.1.- Saber raonar el sentit de la salvació del 
pecat i de la mort que Jesucrist atorga al cre-
ient. 
2.2.- Explicar les raons per les quals el cristià 
estima i celebra l’amor de Déu com a arrel de 
la seua filiació. 
2.3.- Saber interpretar la mort i resurrecció de 
Jesucrist com a font d’amor, perdó, esperança i 
nou naixement per als fills de Déu. 

3.- Analitzar les exigències i els 
compromisos dels cristians en la 
seua relació amb Déu, amb si 
mateix i amb els altres, i relacio-
nar-los amb altres opcions pre-
sents en la societat i en les 
grans religions. 

3.1.-. Conèixer el comportament moral que 
exemplifica la Verge Maria.  

 

CONTINGUTS. 
 
1.- Coneixement dels successos que es van produir durant la setmana de Pasqua i que 
s’esmenten en els evangelis. 
 
2.- Actituds del poble jueu davant de l’esperança i del compliment messiànic. 
 
3.- Aprofundiment en els elements judicials religiosos que es donen en el cas de Jesús. 
 
4.- Anàlisi de les acusacions civils que rep Jesús. 
 
5.- Explicació del significat de la mort de Jesucrist en la cultura jueva i per al cristianisme. 
 
6.- Entendre la profunditat i el significat de les paraules de Jesús en què preveu el desen-
llaç de la seua vida. 
 
7.- Fer un estudi senzill sobre algun text kerigmàtic paulí. 
 
8.- Significat teològic del misteri de la Resurrecció. 
 
9.- Coneixement de les falses interpretacions de l’experiència de Jesús ressuscitat. 
 
10.- Comprensió i anàlisi dels textos que narren les aparicions del ressuscitat. 
 
11.- Comprensió dels relats del sepulcre buit i el seu significat teològic. 
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12.- Esperança cristiana com a marc de comprensió del misteri de la Resurrecció. 
 
13.- Diferenciació dels títols cristològics en les narracions evangèliques. 
 
14.- Estudi del títol: Senyor 
 
15.- Estudi del títol: Fill de Déu. 
 
16.- Presentació de Maria com a model de creient. 
 
17.- Testimonis de vida entregada a l’estil de Jesús. 
 
TRACTAMENT ESPECÍFIC DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES. 
 

COMPETÈNCIA 
1r Nivell 

SUBCOMPETÈNCIA 
2n Nivell 

DESCRIPTOR 
3r Nivell 

RESULTAT 
D’APRENENTATGE 

4t Nivell 

Comunicació 
lingüística 

Comunicació escri-
ta 

Conèixer i comprendre dife-
rents tipus de textos amb 
diferents intencions comuni-
catives. 

Interpreta textos i enunci-
ats per a analitzar-los des 
de la religió. 
Tota la unitat 

Autonomia i 
iniciativa per-
sonal 

Planificació i realit-
zació de projectes 

Analitzar les diferents possi-
bilitats i limitacions per a 
emprendre un projecte. 
Afrontar els problemes de 
forma creativa, aprendre 
dels errors, reelaborar els 
plantejaments previs, elabo-
rar noves idees, buscar so-
lucions i portarles a la pràcti-
ca. 

Decideix la resposta ade-
quada i justa davant de les 
acusacions que rep Jesús 
durant el procés. 
Va donar la seua vida per 
tots, exercicis 3 i 4 
 
Busca les possibilitats per 
a la comprensió i la deduc-
ció de la dada de fe que 
transmet el misteri pasqual. 
Déu el va ressuscitar, 
exercici 3 
Activitats d’aplicació 

Social i ciuta-
dana 

Desenvolupament 
personal i social 

Desenvolupar el judici moral 
per a prendre decisions i 
raonar críticament sobre la 
realitat de forma global, te-
nint en compte l’existència 
de diferents perspectives. 

Aprecia el valor de les per-
sones i fomenta un esperit 
d’acord amb els grans va-
lors de la vida i l’amor. 
Dialoguem 
Els seus deixebles el pro-
clamen Fill de Déu, activitat 
3 

 
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. 
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Competència matemàtica 
 

El treball d’aquesta competència es desplega poc i només es treballen alguns as-
pectes de la subcompetència d’ús d’elements i eines matemàtiques. Se circumscriu bàsi-
cament a l’ús de les citacions dels textos evangèlics, continus al llarg de tot el tema, i a la 
subcompetència de raonament i argumentació , quan cal aclarir els arguments i les cau-
ses del procés contra Jesús. 
 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 

El tema presenta diversos moments en què treballar la subcompetència d’ aplicació 
del mètode científic en diferents contextos concretats en les tasques de valoració i conei-
xement provinents de l’experimentació o del testimoni de fe i aplicades al misteri de la Re-
surrecció. 
 
Competència per al tractament de la informació i competència digital 
 

La temàtica pasqual que tracta aquesta unitat fa que sorgisquen mols elements de 
caràcter pseudocientífic o de temàtica pròxima a aspectes esotèrics i, per tant, pot ser 
molt útil per a treballar la subcompetència de l’ ús ètic i responsable de la informació i les 
eines tecnològiques. De la mateixa manera, la subcompetència d’ obtenció, transformació 
i comunicació de la informació és treballada, especialment, en els apartats de Relaciona i 
en el Dossier. 
 
Competència cultural i artística 
 

Les possibilitats de treball són diverses en tota la unitat. Fonamentalment es pot 
aprofundir en la subcompetència de sensibilitat artística i coneixement i estima del fet cul-
tural en general i de l’artístic en particular a través de la comprensió del significat de les 
icones i les tècniques del mosaic, més pròximes a la cultura cristiana oriental. 
 

També es poden desplegar alguns descriptors associats a la subcompetència pa-
trimoni cultural i artístic, ús del fet cultural i artístic com a font d’enriquiment i gaudi perso-
nal i col·lectiu amb les tasques de les Activitats d’aplicació o les manifestacions recollides 
en el Dossier. 
 
Competència per a aprendre a aprendre 
 

Des de les Activitats d’aplicació de les pàgines finals de la unitat, particularment en 
els exercicis digitals d’autoavaluació, es pot indagar en l’adquisició d’aquesta competèn-
cia, especialment pel que fa a les subcompetèncias de consciència i control de les pròpies 
capacitats i de coneixement del propi procés d’aprenentatge. 
 
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. 
 


