UNITAT DE PROGRAMACIO:
NIVELL: Quart

TÍTOL: Caminar amb Jesús.

ÀMBIT: Religió
OBJECTIUS
Conéixer, a grans trets, el que va fer Jesús durant
els tres anys de la vida de Jesús. C1
Localitzar citacions bíbliques i resumir-ne el
contingut. C5
Identificar els miracles de Jesús com a signes de
l’arribada del Regne de Déu. C3
Identificar que actituds hem de desenvolupar per
poder construir el Regne de Déu. C6

TEMPORITZACIÓ: Tres sessions
CONTINGUTS
La Vida Pública de Jesús de Galilea. C
Jesús fa miracles. C
Anàlisi i interpretació de textos dels Evangelis. P
Interès per conéixer el missatge de Jesús. V
Valorar les bones actituds. V

C1 Comunicació lingüística i audiovisual.
C3 Tractament de la informació i competència
digital.
C5 Aprendre a Aprendre
C6 Autonomía i iniciativa personal
ACTIVITATS D’ENSENYAMENTAPRENENTATGE

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
Fer un resum de la vida pública de Jesús i representar-lo

Fer un mapa de Palestina i senyalar els principals
llocs on va anar Jesús durant la seva vida pública.
Llegir el texto del llibre que explica breument la
vida pública de Jesús.
Cercar en el diccionari la paraula “predicar”
LLegir el relat de la tempesta calmada i respondre
una sèrie de qüestions per garantir la comprensió
del text.

amb un dibuix.
Escriure un acròstic a partir de les lletres de la paraula
“predicar”.
Completar el esquema de la unitat.
Explicar oralment que sentit té que Jesús faci miracles.
Representar mitjançant un dibuix que és el Regne de
Déu.

METODOLOGIA
Lectura de textos bíblics. Treball individual de l’alumne a la seva llibreta. Debat grupal relatiu a les actituds
del Regne de Déu. Debat sobre el per què Jesús feia miracles.
RECURSOS MATERIALS I HUMANS
Material propi de l’aula de religió. Bíblia.
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Fitxes d’ampliació i de reforç.

REVISIÓ I PROPOSTES DE MILLORA
Tenim en compte les actituds del Regne de Déu,
valorar si podem construir un món millor amb les
nostres actituds personals.

