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La unitat presenta una de les realitats permanents en la recerca de 

respostes del desenvolupament personal propi: la fe. Mostrar la virtut 
de la fe des de la dimensió antropològica i religiosa és l’objectiu 
d’aquest tema. 
 

En continuïtat amb els temes tractats, de contingut bíblic i cultu-
ral, es fa un pas més. La fe és l’actitud adequada per a llegir els llibres 
sagrats, com la Bíblia, i per a incorporar-se a un credo religiós. L’estudi 
de la fe se centra en la fe en el Déu de Jesús, un Déu que es revela com 
a Pare i com a misteri de comunió de persones, la Trinitat. 
 

De forma sistemàtica i progressiva s’aprofundeix en la reflexió del 
misteri de la Santíssima Trinitat. Aquest punt d’arribada es tradueix en 
una forma de viure i de situar-se definida per les benaventurances i la 
quotidianitat. 
 

Assolir els objectius que proposa la unitat serà viable per mitjà de 
l’ús d’un tòpic generatiu que motive les preguntes que van aprofundint-
se en els tres epígrafs que componen el tema. En aquest cas, l’element 
generador és la preparació i l’entrevista a alguna de les persones que 
figuren en el Dossier final del tema. 
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OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPETÈNCIES  
BÀSIQUES 

1.- Conéixer l’origen, l’estructura, la 
finalitat i la interpretació pertinent 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. 

1.1.- Conéixer l’origen, l’estructura, la finali-
tat i la interpretació pertinent de la Bíblia en 
relació amb la història i l’experiència religi-
osa d’Israel, i com a expressió de la reve-
lació de Déu Pare als homes. 
1.2.- Saber utilitzar el missatge d’alguns 
textos i esdeveniments bíblics per a com-
provar les manifestacions de Déu, i raonar 
que Jesucrist és Déu vertader i home ver-
tader. 

Comunicació lingüís-
tica. 
(Objectiu 1) 
 
Social i ciutadana. 
(Objectius 2 i 3) 
 
Autonomia i iniciativa 
personal. 
(Objectius 2 i 3) 

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

2.1.- Situar cronològicament les fites més 
importants de la revelació 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 signes i les conseqüèn-
cies en la vida del creient per l’acció de 
l’Esperit.  
2.3.- Saber utilitzar el missatge d’alguns 
textos i esdeveniments bíblics per a com-
provar les manifestacions de Déu, i raonar 
que Jesucrist és Déu vertader i home ver-
tader. 
2.4.- Especificar senyals concrets de la 
presència i l’acció de Déu en la vida de 
l’Església. 
2.5.- Reconéixer el missatge del regne i les 
benaventurances com a projecte de vida 
del cristià que s’identifica amb Jesucrist, i 
saber 

3.- Conéixer i valorar la resposta 
dels creients al missatge i a 
l’esdeveniment cristià, que es realit-
za en l’Església. 

3.1.-.Distingir la fe com a do de Déu i com 
a resposta raonable de l’home. 
3.2.-.Saber sintetitzar, des de les benaven-
turances, un codi de conducta per al cristià.  

 

CONTINGUTS. 
 
1.- Experiències de trobada amb Jesús en els evangelis. 
 
2.- Definició de fe. 
 
3.- La fe com a relació amb Déu i resposta lliure de l’ésser humà.  
 
4.- La raonabilitat de la fe. 
 
5.- Relació entre fe i vida personal i col·lectiva. 
 
6.- La fe, trobada interpersonal: el seguiment de Jesús. 
 
7.- La fe viscuda a l’interior de l’Església i centre de la vida del creient. 
  
8.- Trinitat, misteri de comunió i dogma monoteista. 
  
9.- Benaventurances evangèliques i testimonis actuals de les benaventurances. 
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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 

Comunicació es-
crita. 

Expressar per escrit, 
d’una manera coherent i 
adequada, les vivències 
religioses, les formes de 
comunicació de Déu amb 
l’home, la comunicació de 
l’home amb Déu i el llen-
guatge litúrgic i simbòlic 
per a conéixer els llen-
guatges i vocabularis reli-
giosos. 

Interpreta textos i enunci-
ats evangèlics per a ana-
litzar-los des de la dimen-
sió de la fe i el seguiment. 
Dialoguem, exercicis 1, 2 
i 3 
Ser cristià és seguir Je-
sús en l’Església, exercici 
1 
Creure en un Déu trinitari, 
exercicis 2 i 3 
Activitats d’aplicació, 
exercici 2 
 
Expressa amb fórmules 
de fe, situacions dels 
evangelis i la vida ordinà-
ria. 
La fe cristiana és creure 
en el Déu de Jesucrist, 
exercici 1 
Activitats d’aplicació, 
exercicis 3 i 4 

Social i ciu-
tadana 

Desenvolupament 
personal i social. 

Comprendre la realitat 
social en què viu, el fe-
nomen religiós i el seu 
llenguatge en la seua cul-
tura i la seua història. 
 
Desenvolupar, fonamen-
tar i jerarquitzar els valors 
que contribueixen a edu-
car la dimensió moral de 
la persona des de la co-
herència amb les convic-
cions pròpies lliurement 
assumides, a l’estudi de 
la fe i la missió de 
l’Església. 

Situa els textos de voca-
ció i seguiment en el con-
text de la fe. 
Dialoguem, exercicis 2 i 3 
Ser cristià és seguir Je-
sús en l’Església, exercici 
1 
Activitats d’aplicació, 
exercici 2 
Situa els textos evangè-
lics dins de la revelació i 
la comprensió de la Trini-
tat. 
Creure en un Déu trinitari, 
exercicis 1, 2 i 3 
 
Aprecia la importància de 
la fe en la vida dels cre-
ients i la seua dimensió 
de resposta a la proposta 
de sentit cristiana. 
La fe cristiana és creure 
en el Déu de Jesucrist, 
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exercici 1 
Ser cristià és seguir Je-
sús en l’Església, exerci-
cis 2 i 3 
Activitats d’aplicació, 
exercicis 3 i 4 
Dossier 

Participació cívi-
ca, convivència i 
resolució de con-
flictes. 

Conéixer i comprendre 
els valors en què es fo-
namenta la humanització 
de l’home segons el mo-
del cristià, amb les seues                                                                                                  
maneres d’organització i 
el seu 
funcionament. 

Coneix la proposta de 
sentit cristiana i la impor-
tància de l’adhesió per-
sonal de la fe. 
La fe cristiana és creure 
en el Déu de Jesucrist, 
exercici 1 
Ser cristià és seguir Je-
sús en l’Església, exercici 
3 
Activitats d’aplicació, 
exercici 2 
Dossier 

Autonomia i 
iniciativa per-
sonal 

Desenvolupament 
de l’autonomia 
personal. 

Elaborar idees, buscar 
solucions i executar-les 
en l’estudi de les actituds 
dels creients. 

Aplica la intel·ligència de 
la fe per a comprendre 
les respostes dels cre-
ients. 
Ser cristià és seguir Je-
sús en l’Església, exerci-
cis 2 i 3 
Activitats d’aplicació, 
exercicis 3 i 4 
Dossier 

Innovació. Desenvolupar el projecte 
personal de Crist i apli-
car-lo en diferents situa-
cions per al progrés humà 
i cristià. 

Utilitza els coneixements 
adquirits per a elaborar el 
projecte personal. 
Dialoguem, exercici 3 
La fe cristiana és creure 
en el Déu de Jesucrist, 
exercici 1 

  
CONTRIBUCIÓ A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES. 

 
La proposta de treball competencial, que se suggereix en el punt anterior, es com-

pleta 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 raonabilitat de la fe és una de les qüestions que, explícitament i implícitament, 
es despleguen en la unitat i que ajuden al cultiu dels descriptors associats a la subcompe-
tència raonament i argumentació. Aquest aprenentatge se centra en les persones del 
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Dossier i els processos del pensament crític que s’exerciten en la recerca d’una definició 
del concepte de fe en l’apartat La fe cristiana és creure en el Déu de Jesucrist. 
 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 

En l’apartat Ser cristià és seguir Jesús en l’Església s’aprofundeix en la relació per-
sonal i es desenvolupen els descriptors de la subcompetència coneixement del cos humà i 
disposició per a una vida saludable. Al mateix temps, el coneixement de la Trinitat repta 
l’alumne a la formulació de preguntes i d’hipòtesis i permet els aprenentatges propis de la 
subcompetència aplicació del mètode científic en diferents contextos. 
 
Competència per al tractament de la informació i competència digital 
 

La unitat presenta una font inesgotable de coneixements i informacions que cal di-
rimir i fonamentar perquè ajuden en la consolidació de les bases del cristianisme. Això 
provoca que calga desenvolupar la subcompetència ús ètic i responsable de la informació 
i les eines tecnològiques. De la mateixa manera, les propostes dels epígrafs En xarxa o 
librosvivos són una font de coneixements que estimulen la subcompetència obtenció, 
transformació i comunicació de la informació. 
 
Competència cultural i artística 
 

L’apartat referent al misteri trinitari té un fort component iconogràfic i simbòlic que 
és bo canalitzar per a l’elaboració de processos d’aprenentatge en la subcompetència ex-
pressió artística, expressió i comunicació personal i col·lectiva per mitjà de codis artístics. 
A més, la subcompetència habilitats i actituds interculturals, sensibilització per a interactu-
ar amb les diverses cultures acceptant les diferències es pot exercitar en la realització del 
tòpic que es proposa per a la unitat. 
 
Competència per a aprendre a aprendre 
 

La resposta humana i creient, tret propi de la fe, llança a la persona a un coneixe-
ment propi i de la col·lectivitat més gran. Al mateix temps, exigeix de cada ésser humà 
una aposta per alguna cosa o per algú en què deposite una creença o una fe. Això ajuda 
a l’obtenció d’elements de la subcompetència consciència i control de les capacitats prò-
pies i en l’elaboració d’un recorregut adequat que incideix directament sobre la subcompe-
tència coneixement del procés d’aprenentatge propi. 
 
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 aporten una visió actualitzada i nova que fomenta 
aquest nivell competencial, 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 “com-
petència” aprendre a pensar. 


