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El descobriment de la realitat de les persones és l’eix que unifica 
cada tema d’aquest tercer bloc. Ara es fa un segon pas en aquest co-
neixement fonamental per a cadascun dels alumnes. El desvetlament 
progressiu de la identitat que es va realitzant al mateix temps que 
l’adolescent sent la necessitat de trobar més elements per a la cons-
trucció de la seua persona. 
 

La persona fa un pas, en aquesta unitat, cap als altres i cap a 
l’Altre. Per a poder articular aquests elements essencials en el procés 
de ser persona que viuen els adolescents, es tria com a tòpic generatiu 
la presa d’una decisió sobre els drets dels xiquets. Tots ells han passat 
per la infància, o tenen prop persones que estan en aquesta etapa, i 
comprenen el valor i la importància d’uns principis que inspiren el tre-
ball amb la infància. 
 

Això comporta un desenvolupament de les capacitats i les compe-
tències en diversos ordres de la persona per a poder crear i fer realitat 
aquesta decisió al voltant dels drets: l’aclariment de conceptes, de va-
lors, de criteris, el coneixement d’elements de referència i d’algun pro-
cediment. Així s’estimula el pensament creatiu i crític en l’alumne. La 
dimensió moral personal i social és la columna vertebral dels contin-
guts que s’aborden. 
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OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPETÈNCIES  
BÀSIQUES 

1.- Identificar Jesucrist com a 
Fill de Déu, Salvador encar-
nat entre els homes, a través 
del coneixement i l’anàlisi del 
seu missatge, la seua vida i la 
seua presència per l’Esperit 
Sant. 

1.1.- Reconéixer 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. 

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

2.- 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. 

2.1.- Raonar el valor de la llibertat com a 
elecció de la veritat i del bé, i arrel de la 
responsabilitat pròpia. 
2.2.- Analitzar les exigències i els com-
promisos dels cristians en la seua relació 
amb Déu, amb si mateix i amb els altres, i 
relacionar-los amb altres opcions presents 
en la societat i en les religions. 
2.3.- Saber identificar algunes actituds i 
situacions concretes que van contra la ve-
ritat. 

3.- Analitzar les exigències i 
els compromisos dels cristi-
ans en la seua relació amb 
Déu, amb si mateix i amb els 
altres, i relacionar-los amb 
altres opcions presents en la 
societat i en les grans religi-
ons. 

3.1.-. Comparar el sentit de la felicitat, els 
seus mitjans i la proposta moral del budis-
me, el cristianisme i l’islam. 

 

CONTINGUTS. 
 
1.- Etapes del desenvolupament moral de les persones. 
 
2.- Procediment d’anàlisi de les decisions. 
 
3.- Definició de consciència i de consciència autònoma. 
 
4.- Processos de la consciència per a prendre opcions. 
 
5.- Definició de valor moral. 
 
6.- L’escala de valors. 
 
7.- La decisió moral. 
 
8.- La felicitat com a horitzó de sentit. 
 
9.- Jesucrist, criteri moral fonamental. 
 
10.- La llei de l’amor en les paraules i els gestos de Jesús. 
 
11.- La regla d’or en les religions. 
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12.- La persona, un ésser en societat. 
 
13.- Els drets humans i la vulneració dels drets. 
 
TRACTAMENT ESPECÍFIC DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES. 
 

COMPETÈNCIA 
1r Nivell 

SUBCOMPETÈNCIA 
2n Nivell 

DESCRIPTOR 
3r Nivell 

RESULTAT 
D’APRENENTATGE 

4t Nivell 

Social i ciuta-
dana 

Desenvolupament 
personal i social. 

Contribuir a la formació mo-
ral dels alumnes millorant-ne 
les relaciones interperso-
nals, en l’estudi de la moral. 

Situa fets i períodes histò-
rics rellevants per al pro-
grés cientificotècnic.  
Créixer buscant el bé, 
exercicis 1 i 2 

Participació cívica, 
convivència i reso-
lució de conflictes. 

Exposar, fonamentar i jerar-
quitzar valors que contribu-
eixen a educar la dimensió 
moral, en l’estudi del com-
promís cristià. 

Aprecia el progrés i el des-
envolupament. 
Activitats d’aplicació, exer-
cicis 1, 3 i 4 

Aprendre a 
aprendre 

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

Ser conscient del que se sap 
i del que cal saber, en com-
prendre la dignitat de la per-
sona segons el cristianisme. 

Utilitza els coneixements 
de la unitat per a orientar-
se en relació amb les per-
sones. 
Dialoguem, exercici 1 

Construcció del 
coneixement. 

Habilitats per a obtenir in-
formació i transformar-la en 
coneixement propi, en estu-
diar en què consisteix el 
compromís cristià. 

Usa la realitat com a espai 
d’aprenentatge. Al costat 
dels altres, exercicis 1 i 2 
Dialoguem, exercicis 2 i 3 

Autonomia i 
iniciativa per-
sonal 

Desenvolupament 
de l’autonomia 
personal. 

Desenvolupar projecte per-
sonal a l’hora d’un planteja-
ment de seguiment de Crist. 
Ser autònoms en el seu judi-
ci moral de la dimensió de la 
vida. 
Capacitat de triar amb criteri 
propi, i possibilitat de plante-
jarse un projecte de vida 
personal. 

Fa consensuadament el 
disseny més òptim per 
adequar la vida a la norma 
moral que és Jesús. 
Els valors que Jesús pro-
posa, exercicis 1 i 2 
Activitats d’aplicació, exer-
cicis 1, 2 i 3 
 
Coneix i aprecia altres reli-
gions i els valors comuns 
que les sustenten. 
Al costat dels altres, exer-
cici 3. Activitats d’aplicació, 
exercici 4 

Lideratge. Poder transformar les idees 
en accions, actituds relacio-
nades amb el lideratge de 
projecte, per a la millora i el 
bé comú. 

Participa en debats, és 
crític i ofereix noves possi-
bilitats amb les idees ex-
posades pels altres. 
Dossier 

 
CONTRIBUCIÓ DE LA UNITAT A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
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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. 
 
Competència en comunicació lingüística 
 

El tractament dels drets humans i de la infància, a més de l’aprofundiment de la 
dignitat, obri el text cap a un tipus de llenguatge de tall legislatiu. Els epígrafs relacionats, 
l’últim bloc de continguts i el Dossier, despleguen descriptors recollits en la subcompetèn-
cia de comunicació escrita. 
 
Competència matemàtica 
 

En la unitat s’obrin diverses qüestions que permeten el desenvolupament 
d’habilitats en processos de pensament com ara la inducció, la deducció o elements de 
lògica, el plantejament d’un vida al costat d’altres i els elements que es posen en joc en 
aquesta dimensió social de l’ésser humà. Així, són diversos els descriptors de la subcom-
petència raonament i argumentació que es presenten en diferents Propostes de treball i 
en el Dossier. 
 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 

Els continguts que contenen el tema tenen una gran presència en l’actualitat infor-
mativa quotidiana i en els ambients on es desplega la vida de l’adolescent. D’aquesta ma-
nera es treballa el segon nivell d’aquesta competència, l’ aplicació del mètode científic en 
diferents contextos. L’esquema metodològic moral que hi ha en la unitat és un dels exem-
ples de desenvolupament en competències d’aquesta habilitat. 
 
Competència per al tractament de la informació i competència digital 
 

El tema permet l’aprenentatge en descriptors que s’emmarquen en la subcompe-
tència d’ obtenció, transformació i comunicació de la informació en les referències a ele-
ments de l’actualitat. De la mateixa manera, l’ ús d’eines tecnològiqueses treballa per mitjà 
de les activitats en librosvivos. 
 
Competència cultural i artística 
 

Amb el desenvolupament d’aquesta unitat s’aborden descriptors de les habilitats i 
actituds interculturals i la sensibilització per a interactuar amb les diverses cultures accep-
tant les diferències. Això s’aconsegueix amb el tractament de notícies, cançons, tires hu-
morístiques, testimonis, etc. Tot convida a reconéixer la diversitat cultural. 
 
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. 
 


