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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 

1. Adequació i seqüenciació dels objectius generals: 

Objectius de l’àrea de religió OBJECTIUS 3r i 4rt Relació amb les competències bàsiques 

1. Reconèixer els fundadors de les 
grans religions vigents en resposta 
a les preguntes bàsiques sobre el 
sentit de la vida 

1.1. Comparar les principals 
característiques del judaisme, 
cristianisme i islamisme. 

Descobrir a través de la lectura altres entorns del saber i de la fantasia i altres 
idiomes i cultures, i respectar-los. 
Comprendre l’aportació que les diferents cultures han fet a l’evolució i al 
progrés de la humanitat . 
Entendre que les posicions personals no són ètiques, estan basades en el 
respecte als principis i als valors universals. 
Saber comunicar-se en distints contextos, expressar les idees pròpies i escoltar 
les dels altres. 

2 . Descobrir l’acció de Déu en la 
natura com fonament de valors per 
a les persones. 

2.1. Conèixer el Déu Creador 
de la Bíblia i de la fe cristiana en 
relació amb qualque relat de 
l’Antiguitat sobre l’origen del món. 

Analitzar la influència de les diferents activitats humanes sobre el món físic. 
Analitzar els hàbits de consum i la seva incidència en el medi. 
Considerar la doble dimensió -individual i col·lectiva- de la salut i adoptar actituds 
de responsabilitat i respecte cap als altres i cap a un mateix. 
Gaudir de la lectura 

3. Identificar personatges 
fonamentals de la història de la 
religió 

3.1. Prendre consciència de la 
revelació i acció salvadora de Déu 
mitjançant Moisès i els 
aconteixements i personatges del 
poble d’Israel. 
3.2. Valorar l’acció salvadora 
de Déu en els patriarques. 
3.3.Conèixer els principals fets de 
la vida de Jesús de 
Natzaret i el seu significat cristià. 

Mostrar interès per contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic de la 
pròpia comunitat i d’altres llocs. 
Apreciar la creativitat implícita en l’expressió d’idees, d’experiències o de 
sentiments a través de diferents mitjans artístics 

4. Valorar l’amor de Déu salvador. 4.1. Comprendre les 
característiques del pecat en 
relació amb la interpretació de 
l’església i el mal en el món 

Tenir un coneixement bàsic de les obres i les manifestacions més destacades del 
patrimoni cultural. 
Tenir iniciativa, imaginació i creativitat per expressar-se a través de codis artístics. 
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actual. 
4.2. Valorar la importància del 
perdó. 
4.3. Comprendre el significat 
de la celebració de Setmana 
Santa per als cristians. 

 

Tenir consciència dels propis pensaments, valors, sentiments, emocions i accions, 
controlar-los i autoregular-los. 
Escollir amb criteri propi, desenvolupar les opcions i els plans personals i 
responsabilitzar-se’n, tant en l’àmbit personal, com en el social i laboral. 
Afirmar i defensar els drets propis i els dels altres 

5. Identificar l’església en les seves 
manifestacions , els sagraments i el 
servei dels apòstols. 

 
5.1. Comprendre les 
característiques i la litúrgia 
i la celebració del sagrament del 
perdó,confirmació, eucaristia i 
baptisme. 

Establir relacions d’igualtat entre sexes, llengües, ètnies i qualsevol altre tipus 
de diferència. 
Construir, acceptar i practicar normes de convivència d’acord amb els valors 
democràtics i posar’se en el lloc de l’altre. 

6. Comprendre el sentit sagrat, 
festiu, cultural i celebratiu de les 
festes i ritus de les religions 
monoteistes, relacionant-les amb 
aspectes culturals i litúrgics 

6.1. Investigar els missatges 
cristians de la celebració del Nadal. 
6.2. Descobrir els vertaders 

motius cristians i 
característiques del temps 
litúrgic de Nadal 

Reconèixer les convencions socials, els valors i els aspectes culturals del 
llenguatge simbòlic. 
Cercar, recopilar, seleccionar, processar i comunicar informació. 
Tenir un coneixement bàsic de les principals tècniques, recursos i convencions 
dels diferents llenguatges artístics per a la pròpia expressió. Tenir iniciativa, 
imaginació i creativitat per expressar-se a través de l’art. Valorar la realització 
d’experiències artístiques compartides. 
Disposar d’habilitats de cooperació per contribuir a la consecució d’un resultat final 
en treballs col.lectius. 

7. Analitzar la jerarquia de 
valors,actituds i normes del cristià i 
aplicar-les a diverses situacions de 
la vida. 

7.1. Apreciar la importància el 
Manament de l’amor de Jesús per 
a millorar la convivència en el mon 
actual. 
7.2. Apreciar els 
comportaments i normes que 
proposa el cristianisme per a 
millorar la convivència i el món 
actual. 

Entendre els trets de les societats actuals, la creixent pluralitat i el seu caràcter 
evolutiu. 
Mostrar un sentiment de ciutadania global compatible amb la identitat local. 
Adquirir una memòria històrica i usar-la per argumentar i expressar opinions 
fonamentades sobre fenòmens actuals o passats. 
Escollir amb criteri propi, desenvolupar les opcions i els plans personals i 
responsabilitzar-se’n, tant en l’àmbit personal, com en el social i laboral. 
Tenir capacitat d’escollir, de calcular i assumir riscos, i d’afrontar problemes 

8. Valorar que la fe cristiana implica 
assumir responsabilitats i mantenir 
una actitud de tolerància i respecte 
davant els sistemes ètics d’altres 
religions 

8.1. Descobrir críticament a 
Jesús com a model exemplar i únic 
de vida per als cristians. 
8.2. Identificar les principals 
característiques de la fe en 

Construir, acceptar i practicar normes de convivència d’acord amb els valors 
cristians i democràtics. 
Resoldre els conflictes amb actitud constructiva. 
Tenir capacitat d’escollir, de calcular i assumir riscos, i d’afrontar problemes Ser 
conscient de la necessitat d’actuar amb creativitat, responsabilitat i perseverança i 
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relació amb Jesucrist. deixar de banda la necessitat de satisfacció immediata. 
9. Conèixer, valorar i 
respectar el  patrimoni 
religiós artístic i cultural que 
es  manifesta amb el 
llenguatge simbòlic, icònic 
de l’arquitectura, pintura, 
literatura música i litúrgia 
com a expressions 
religioses 

9.1. Interpretar i aplicar les 
principals claus i característiques 
de l’art religiós especialmente l’art 
cristià 

Adquirir habilitats de pensament, perceptives i comunicatives, de sensibilitat i 
sentit estètic, per comprendre i valorar les manifestacions artístiques. 
Conèixer la importància representativa, expressiva i comunicativa que els factors 
estètics tenen en la vida quotidiana de les persones i la societat. Mostrar una 
actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions artístiques. 
Ser conscient dels valors de l’entorn, avaluar-los i reconstruir-los afectivament i 
racionalment per crear un sistema de valors propi. 

10. Descobrir que el destí etern de 
l’home comença aquí com un do 
que sorgeix de la victòria de Crist 
sobre la mort. 

10.1.Comprendre principals 
veritats i terminologia de la fe 
cristiana en la vida eterna. 

Realitzar raonaments crítics sobre situacions reals i dialogar per millorar 
col.lectivament la comprensió de la realitat. 
Emprar les TiC de manera ètica, responsable, segura i actitud positiva. 
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2. Seqüència dels continguts per NIVELLS: 

 
CONTINGUTS 

3r EP 4rt EP 

NI NII NIII NI NII NIII 

Les ensenyances de la Bíblia.   X   X 

El Nou Testament.   X   X 

Jesús de Natzaret, model de vida cristiana. X   X   

Comportaments i normes cristianes. X   X   

Missatges cristians del Nadal. X   X   

Els sagraments i el sagrament del Baptisme. La salvació de Déu a través dels sagraments de 
l'Església  X   X  

El sagrament de l’Eucaristia, origen i meta de la vida cristiana. X   X   

El sagrament de la Confirmació.  X   X  

El sagrament del Perdó. X   X   

La Pasqua cristiana. La victòria sobre el pecat i la mort. X   X   
El mal i el pecat.  X X  X  
La fe cristiana en la vida eterna      X 
El perdó. X   X   
Sentit salvífic i compromís amb l’ésser humà en el judaisme, el cristianisme i l'islam.   X   X 
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3. Mètodes pedagògics. 
• Criteris per al disseny de les activitats amb atenció als diferents nivells d’aprenentatge. 

Les activitats es dissenyen en base a un aprenentatge actiu, autònom, estratègic, cooperatiu i responsable. 
Contextualització dels aprenentatges incidint en les motivacions i interessos dels nens i nenes prioritzant la reflexió i el pensament crític. 
Per tant la metodologia serà dinàmica i vivencial, respectant la maduresa personal de l'alumnat en les diverses etapes i el seu ritme d'aprenentatge que 
faciliti un feed-back continu per fomentar el pensament creatiu i la curiositat de plantejar-se preguntes i possibles respostes. 
Es valora una metodologia funcional que facilita aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 
Donat que en la nostra matèria prioritzem la solidaritat, l'ajuda mútua i el respecte per les diferències entre altres valors, la finalitat didàctica dels treballs 
en equip és la consecució d'un aprenentatge bàsicament cooperatiu. 

 
• Criteris per a l’organització del temps i dels espais. Formes d’organització de l’aula. 

Importància d'una adequada gestió del temps. És molt important flexibilitzar al màxim l’horari i l’espai, en funció de les necessitats que es van generant. Per 
tant organitzarem els espais (dins i fora de l'aula) de manera que,depenent de les activitats a realitzar, els agrupaments siguin flexibles. Gran grup, mig 
grup i petit grup fixant un ordre d'execució per organitzar els continguts i les activitats. 

4. Distribució espai-temps. 

La distribució i organització de l’espai i el temps es desenvolupa en els horaris de la programació d’aula, concretada per setmanes. 
 
 
 

5. Atenció a la diversitat: Activitats d’ampliació i reforç. Procediments de suport i recuperació. 
La programació ha de respondre a les necessitats de tot l’alumnat, el que implica preveure activitats amb diferent grau de complexitat i que s’adaptin als                         
diferents ritmes i característiques de l’alumnat, permetent diversos nivells de resolució, d’acord amb els objectius pretesos. 
La matèria de Religió no requereix cap mesura de reforç o suport donat que cada alumne pot enriquir al grup aportant experiències. L'especialista en                        
Religió adapta les diverses activitats que es realitzen, així com els procediments i criteris d'avaluació. 
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6. Criteris d’avaluació:  

 CONCRECIÓ PER NIVELLS 

Criteris d’avaluació NIVELL I NIVELL II    NIVELL III 
1.Aplicar a algunes obres  artístiques i gestos litúrgics els continguts bàsics de la fe cristiana i d'altres 
religions 

  X 

2.Reconèixer l' amor de Déu en crear-nos a la seva imatge i adoptar-nos com a fills. X   

3.Explicar la nova vida que sorgeix pel Baptisme i s'alimenta en l'Eucaristia X   
4.Comprendre que el pecat trenca la relació amb Déu, que Jesucrist la restableix amb la seva mort i 
resurrecció, i que l'amor de Déu dura per sempre X   
5.Identificar alguns fets i paraules de Jesús que mostren l'amor de Déu a l'home i la dona. X   
6. Explicar el significat d'alguns texts evangèlics que facin referència a la vida eterna.  X  
7. Conéix i reconeix la dignitat del ser humà. Els drets humans 
   X 
8.Identificar algunes institucions de l'Església dedicades a l'ajuda als necessitats   X 
9.Assenyalar i respectar els valors de les diferents religions i la seva contribució a la cultura   X 
10. Saber localitzar una cita bíblica.   X 

 
 

  

b) Procediments d’avaluació i criteris de qualificació de l’aprenentatge de l’alumnat 
1. Extreure informació general i específica de fonts orals i escrites en situacions de comunicació interpersonal sobre temes relacionats amb la 

realitat de cada dia de l’alumnat i sobre temes socials i culturals. 
2. Entendre informació general i específica de textos orals i escrits emesos per diversos mitjans de comunicació sobre temes generals d’actualitat. 
3. Llegir de forma comprensiva i autònoma, com també seleccionar i extreure informació de textos autèntics que tractin sobre temes d’actualitat 

d’interès general. 
4. Llegir textos literaris senzills o adaptats, preferentment contemporanis i relacionats amb els temes que tractem en aquesta matèria. 
5. Intervenir en conversacions improvisades sobre temes d’interès per a l’alumnat i exposicions individuals o preparades en grup previament, 

relacionades amb temes d’actualitat. 
6. Utilitzar de forma reflexiva i estructurada els coneixements adquirits com a instruments de control i correcció de les produccions pròpies i alienes. 
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7. Analitzar el propi procés d’aprenentatge a través de l’autoavaluació i realitzar una valoració de les diferents estratègies emprades. L’aprenentatge en 
aquesta matèria serà bàsicament cooperatiu amb a finalitat didàctica del treball en equips reduïts d’alumnes per aprofitar el màxim la interacció entre 
ells, amb la finalitat que tots aprenguin els continguts, cadascú fins el màxim de les seves possibilitats i a més a més aprenguin a treballar en equip. 
Això suposa cultivar actituds con ara la solidaritat, l’ajuda mútua i el respecte per les diferències, entre d’altres valors. 

 

 

7. Elements transversals. 

El treball dels elements i continguts transversals s’especifica en un document comú de centre, inclòs dins la concreció curricular. 

8. Materials i recursos didàctics. 
Fonts escrites: llibres de text, diccionaris, premsa i Internet. 
Fonts orals amb testimoniatges familiars, entrevistes i anècdotes, entre d'altres 
Per a la recerca, selecció i elaboració dels materials impliquem als alumnes en el seu disseny adaptant-los als nivells, estils i ritmes 
d'aprenentatge. 

 

 




