1.- TÍTOL

Coneixem als nostres veïns: L’Islam
Avui en dia ens trobem en una societat amb molta diversitat cultural fet que implica que hem de conèixer totes les religions per tal d’entendre’-les.

2.- CONTEXTUALITZACIÓ
En aquesta unitat començarem per l’Islam .
3. TEMPORALITZACIÓ

5è curs

NIVELL

de CS

TRIMESTRE

3r

12

SESSIONS

4. COMPETÈNCIES
ÀMBITS

Lingüístic

Matemàtic

Coneixement
del medi

Artístic

Aprendre a
aprendre

Autonomia i
iniciativa

Digital

Educació
en valors

Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte s’afavorirà el desenvolupament de les següents competències:
(Són les competències de les dimensions Personal, Interpersonal i Social que formen l’Àmbit d’educació en Valors)

COMPETÈNCIES
DE L’ÀREA DE
RELIGIÓ
CATÒLICA
(Àmbit d’educació
en valors)

Interpersonal:
C6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.
Social:
C8: Mostrar actituds de servei i compromís social, especialment, davant de les situacions d’injusticia.
Digital: Competència 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimedia.
Aprendre a aprendre: Competència 5 utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup.
Autonomia i iniciativa personal: Competència 4. Implicar-se activament en la realització de projectes col·lectius.

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS
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5.- OBJECTIUS DIDÀCTICS

6.-CONTINGUTS

Enunciats que descriuen els aprenentatges que es preveu
que adquiriran els alumnes en finalitzar la unitat didàctica
o el projecte.

Continguts del currículum de Religió Catòlica.

- Ordenar les característiques de la religió islàmica
amb referencia de la seva cultura i tradicions.

-Respecte a les conviccions religioses com a condició
mínima per a la convivència.

- Contrastar la convivencia en referència a
religions monoteistes (Cristiana-Musulmana).

Continguts Clau que afavoreixen el desenvolupament de
competències d’educació en Valors:

- Defensar el respecte i la igualtat mitjançant valors
humans

C6: Normes de treball cooperatiu: fixació dels objectius
comuns, autoregulació de la conducta, establiment de
rols…

- Identifica la convivència existent entre les
religions monoteistes (Cristianisme i
Islam).

- Utilitzar les noves tecnologies.

C8: Relació en l’entorn implicacions socials i naturals de
la propia conducta.

- Mostra respecte tolerància i igualtat vers la
religió musulmana.

-La plenitud de l’ésser humà està en la relació amb Déu.

7.- AVALUACIÓ
CRITERIS D’AVALUACIÓ

INSTRUMENTS

Descriuen com sabem que cada alumne ha
adquirit els aprenentatges. Expressen el grau
d’assoliment desitjat dels objectius.

Rúbriques, indicadors,
activitats d’avaluació…

- KPSI
- Ordena les característiques de la religió
islàmica i identifica la seva cultura i
tradicions.

- Diari d’aula
- Rúbrica

- Graella d’observació

- Utilitza les noves tecnologies com a font
d’aprenentatge i elaboració de recursos.

8.- METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS
Primera: Quin coneixements tens de l’Islam?

MATERIALS I
RECURSOS

GESTIÓ SOCIAL

-

PDI

-

INDIVIDUAL

-

Qüestionari KPSI

-

GRUP CLASSE

GESTIÓ TEMPS

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

- 1 sessió
-

Passar el qüestionari KPSI àrea de religió CS Islam.

-

Realitzar una lectura grupal dels resultats del KPSI,
escoltar idees per tal de saber el punt de partida de
l’alumnat per poder iniciar la unitat (autoavaluació)

- Flexibilitat de ritme de treball.
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Segona: Qué coneixes ara de l’Islam?

-

PDI
- INDIVIDUAL

-

Visualitzar un vídeo sobre la l’Islam.

-

Suport tecnològic

-

Posteriorment es comentarà el vídeo i es resoldran
dubtes.

-

Qüestionari KPSI

- GRUP CLASSE

Per parelles els alumnes s’han respondre la següent
pregunta: Que creus que has après sobre l’Islam veient
aquest vídeo i escoltant els comentaris del grup classe?

-

-

------------https://www.youtube.com/
watch?v=MgmVrl6ZhoM

- 1 sessió

- PER PARELLES

-

Diversitat d’agrupacions

-

Flexibilitat en el ritme de treball

-

Suport tecnològic

- INDIVIDUAL

Passar el qüestionari KPSI àrea de religió CS Islam
(autoavaluació)

Tercera: Juga a situar l’Islam al món
-

-

Projecció del mapamundi a la PDI per tal de situar
l’origen de l’islam i la seva trajectòria a través del
temps.
Els alumnes en grups de 3 amb tablet han de trobar la
localització geogràfica de l’Islam, la seva expansió,
el nom dels països, normes de joc.
-----------------------------

-

Realitzat el joc, per grups; imprimir un mapamundi
mut, imprimir un mapa de localització geogràfica,
imprimir el nom dels països, fer les normes de joc.

PDI

-Activitat realitzada en llengua castellana per a
tot l’alumnat per tal de fer la programació més

- 1 Tablet per grup de tres

transversal
- Material de plàstica

- GRUP CLASSE

- fitxa activitat
https://www.youtube.com/
watch?v=wEWGHsnPVhc
&t=69s
6’42’’

- GRUPS DE TRES

- 2 sessions
- Grups d’experts
- Suport virtual, mapamundi interactiu.

-----------

tps://mapasinteractivos.didactalia.net/comunida
d/mapasflashinteractivost

- GRUPS DE TRES

https://www.gifex.com/fullsize/2009-11-0510854/Mapa_Mudo_Politico_del_Mundo.html
Quarta : Símbols de l’Islam
Treballar la simbologia de l’Islam responent a
aquestes questions:
- Què és un símbol?
- Per a que serveix un símbol?
- Quins símbols coneixes?
--------------------- Realitzar un mural amb símbol 3D realitzats amb
material reciclable.
-

- PDI
- Material reciclable
- Material fungible
- Material plàstica
- Música àrab:
https://www.youtube.com/
watch?v=sMwD4t-QDec

- GRUP CLASSE

-

Diversitat d’agrupacions

-

Flexibilitat en el ritme de treball

2 sessions
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Cinquena: Viatge a la mesquita.
- Fer una visita virtual per la mezquita-catedral de
Còrdova.
- La mestra generarà dubtes sobre per a què serveix un
centre de culte. Un cop plantejat això sorgeixen preguntes
tipus:
Què és una mesquita?
Què s’hi fa en una mesquita?
Coneixes algú que hi va?
Coneixes alguna mesquita?
- Els alumnes han d’investigar les parts importants d’una
mesquita i situar-les

- PDI

- Activitats complementàries/ampliació
adaptades per a tot l’alumnat

https://www.youtube.com/
watch?v=T8qNyIpZaEc
- Fitxa on s’han de posar
les diferents parts d’una
mesquita
- Fitxa on s’ha d’omplir
el quadre comparatiu

- GRUP CLASSE
- 1 sessió

https://www.artencordoba.com/en/mosquecordoba/mosque-cathedral.html

- INDIVIDUAL
- GRUPS DE TRES

https://www.arteguias.com/califal.htm

- Omplir el quadre comparatiu de dues religions
monoteistes.
- Autoavaluar el quadre comparatiu amb un diari d’aula
Sisena: Mapa Conceptual
-

Crear grups d’experts per confeccionar les diferents
parts del mapa conceptual.
Cada grup omplirà el mapa:
- Situació geogràfica (.....)
- Origen (.....)
Fundador (.....)
Lloc de culte (.....)
Festivitats (.....)
Símbols (.....)
Llibre sagrat (.....)

- Disposarem d’un mapa conceptual també en
castellà pels alumnes nouvinguts. o per
utilitzar-ho com a eina de formació
transversal.

-

Material fungible

-

PDI

- GRUPS
D’EXPERTS

-

Portàtils 1x1

- GRUP CLASSE

- Fitxa per completar
mapa conceptual

-

2 sessions

- Suport digital d’ampliació/reforç,
festivitats:
- https://www.islamicfinder.org/specialislamic-days/?language=es

--------------------------------

Cada grup prepara la seva exposició oral, per presentarla a la resta de grup classe, utilitzat suports digitals.
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Setena activitat d’avaluació final: Passa paraula, juguem!
- Per tal que el contingut treballat de l’islam quedi assolit
de forma dinàmica i per aconseguir que el tema de l’islam
es pugui donar per finalitzat, es conclourà amb la
realització de un “PASAPALABRA”

-

Es disposaran de tot el material utilitzat
durant el treball d’aprenentatge de la unitat.

- En aquesta unitat hem intentat arribar a totes les
intel·ligències i treballar de forma transversal.
- Es repassaran tots els continguts treballats. El fet de
treballar-ho així fa augmentar l’atenció i la motivació fet
que fa que l’activitat es realitzi amb èxit.
- Per grups de 2-3 l’alumnat crearà una part del joc
- Per grups de 2-3 amb tablets buscaran les següents
paraules:
- ABDD
- EFGH
- IJK
- LMN
- OPQ
- RST
- UVW
- XYZ
- Un grup farà el disseny del power, format lletra color…..
- Un grup realitzarà les normes de joc, puntuació,
temporització….
- Cada grup introduirà les seves paraules al power

-

PDI

-

Portàtils 1 X grup

-

GRUPS
D’EXPERTS

-

Material reciclable

-

GRUP CLASSE

-

Material fungible

-

INDIVIDUAL

-

Material plàstica

-

Fitxa d'autoavaluació
rúbrica Islam

- 2 sessions

--------------------------------------------Jugar al Passa paraula
autoavaluar l’activitat amb la rúbrica l’Islam
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1.- TÍTOL Coneixem

als nostres veïns: L’Islam

Alumne:

curs AMRC Lleida 2019/2020
Data:

Curs:

QÜESTIONARI KPSI ÀREA DE RELIGIÓ ISLAM

Data 1:

Saps que és l’Islam?
Saps on sorgeix l’Islam?
Saps qui és el fundador?
Saps quin és el lloc de
culte de l’Islam?
Saps quin és el llibre
sagrat de l’Islam?

Data 2:
Ho sé i ho sé explicar

Ho sé però no ho sé
explicar

Data 1

Data 1

Data 2

Data 2

Em sona

Data 1

Data 2

No ho sé

Data 1

Data 2

1.- TÍTOL Coneixem

als nostres veïns: L’Islam

Alumne:

curs AMRC Lleida 2019/2020
Data:

Curs:

AVALUACIÓ QÜESTIONARI KPSI ÀREA DE RELIGIÓ ISLAM document per a la mestra

Alumne:

Curs:

Data 1:

Data 2:
Ho sé i ho sé explicar

4
Saps que és l’Islam?
Saps on surgeix l’Islam?
Saps qui és el fundador?
Saps quin és el lloc de
culte de l’Islam?
Saps quin és el llibre
sagrat de l’Islam?

4

Ho sé però no ho sé
explicar
3

3

Em sona

2

No ho sé

2

1

1

1.- TÍTOL Coneixem

als nostres veïns: L’Islam

QUADRE COMPARATIU DE DUES RELIGIONS MONOTEISTES, document per a la mestra

Qüestions

CRISTIANISME

ISLAM

Simbologia
Imatge
Nom

Creu

Mitja lluna amb estrella

Origen, lloc on sorgeix

Palestina

La Meca (Aràbia)

Data en què sorgeix

Segle I durant l’ocupació de
l’imperi Romà

622 (Hègira)

Fundador /Profeta

Jesús de Natzaret

Mahoma

Llibres sagrats

La Bíblia Cristiana, (Antic i Nou
Testament)

Alcorà

Església (Ermita, Catedral, Seu,
Basílica....)
Terra Santa, Belén, Natzaret,
Jerusalem, Vaticà, Sant Jaume,
Montserrat, Sagrada Família...

Mesquita
La Meca, Medina, Jerusalem...

Nom del Déu

Déu

Alà

Imatge de Déu

Amor i se’l tracta com a Pare.
També hi ha representació de la
vida del seu fill i els seus fidels
santificats...

No se’l representa i se’l tracta
de Déu únic.

Dia festiu de la setmana

Diumenge

Divendres

Lloc de culte

Festes i tradicions

- Nadal
- Ramadà
- Pasqua
- Id Mawlid (naixement de
- Festivitat Santorals,
Mahoma)
respectades pel calendari
- Festa del Xai
actual, Sant Jordi, Sant Joan....
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1.- TÍTOL Coneixem

als nostres veïns: L’Islam

Alumne:

Curs:

Data:

QUADRE COMPARATIU DE DUES RELIGIONS MONOTEISTES

Religió

Simbologia :
Imatge
Nom

Origen lloc on sorgeix

Data en què sorgeix

Fundador /Profeta

Llibres sagrats

Lloc sagrat

Nom del Déu

imatge de Déu

Dia festiu de la setmana

Festes i tradicions
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1.- TÍTOL Coneixem

Alumne:

als nostres veïns: L’Islam
Curs:

Data:

Document DIARI D’AULA
Nom:

Curs:

Data:

Activitat:

Les Pinxes i el Panxo curs AMRC Lleida 9-2019/2-2020

1.- TÍTOL Coneixem

als nostres veïns: L’Islam

Alumne:

Curs:

Data:

Avaluació quadre comparatiu document de la mestra

Qüestions

CRISTIANISME

ISLAM

0’25

0’25

0’25

0’25

0´5

0´5

0´5

0´5

0´5

0´5

0´5

0´5

0´5

0´5

0´5

0´5

0´5

0´5

0´5

0´5

0´5

0´5

Simbologia
Imatge
nom
Origen lloc on sorgeix

Data en què sorgeix

Fundador /Profeta

Llibres sagrats

Lloc sagrat /culte

Nom del Déu

Imatge de Déu

Dia festiu de la setmana

Dues Festes religioses
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1.- TÍTOL Coneixem als nostres veïns: L’Islam
Alumne:

curs AMRC Lleida 2019/2020
Data:

Curs:

Investiga quines són les parts més importants d’una Mesquita i escriu-les en el requadre corresponent.

1.- TÍTOL Coneixem als nostres veïns: L’Islam

curs AMRC Lleida 2019/2020

Alumne:

Data:

Curs:

Pòrtic amb
arcades

Portes
d’entrada

1.- TÍTOL Coneixem

als nostres veïns: L’Islam

curs AMRC Lleida 2019/2020

FUNDADOR

SÍMBOL

L’
IS
L
A
M

LLIBRE SAGRAT

MAHOMA

ALCORÀ

AL·LÀ

MAHOMA
CREUEN
AMB LA VIDA ETERNA

AMB EL PARADÍS

ES REUNEIXEN

A LA MESQUITA
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1.- TÍTOL Coneixem

als nostres veïns: L’Islam

Alumne:

Curs:

Data:

RAMADÀ

MES DE DEJUNI

FESTES

NAIXEMENT DE
MAHOMA
FUNDADOR
SÍMBOL
LLIBRE SAGRAT

L’
I
S
L
A
M

CREUEN

ES REUNEIXEN

FESTES

Córdoba
Fez
Marraquech
Kairúan
Poitiers
El Cairo
Jerusalén
Damasco

Bagdad
Basora
Medina
La Meca
Samarcanda

El Islam a la muerte de Mahoma
Califas ortodoxos (632-661)
Omeyas (661-750)

Córdoba
Fez
Marraquech
Kairúan
Poitiers
El Cairo
Jerusalén
Damasco

Bagdad
Basora
Medina
La Meca
Samarcanda

El Islam a la muerte de Mahoma
Califas ortodoxos (632-661)
Omeyas (661-750)

LA CONQUISTA DEL
ISLAM

A

• Quin és el Llibre Sagrat de l’Islam?

Alcorà

B

• Quina es la sabata típica del món
musulmà?

Babutxa

C

• Conté la C. Lloc de pelegrinatge dels
musulmans?

La Meca

D

• Moneda oficial del Marroc.

Dírham marroquí

E

. Un dels símbols de l’Islam.

Estrella

F

• Conjunt de creences d’una religió.

Fe

G
• Nom de l’arcàngel que va aparèixer en
somnis al profeta Mahoma.

Gabriel

H

• Conté la H.Qui és el fundador de
l’Islam?

Mahoma

I

• Religió que practiquen les persones
que creuen en Alà?

Islam

J

• Conté la J, com es diu el que fan el
musulmans durant el Ramadà en les
hores de sol?

Dejuni

K

• Conté la K. nom d’un país on es
majoritària la religió de l’Islam?

Irak

L

• Conté la L. Com s'anomena el Déu de l’Islam?

Al·là

M

• Quin tipus de religió és l’Islam?

Monoteista

N

• Conté la N. Un altre símbol de l’Islam.

Lluna

O

• Conté la O. Qui era Mahoma?

Profeta

•

P

Quin animal no poden menjar els
creients de l’Islam, doncs la seva religió
ho prohibeix?
Porc

Q

• Conté la Q. Com s’anomena el temple
on van a orar els musulmans?

Mesquita

R

• La Festa més important que celebren
els musulmans una vegada a l’any.

Ramadà

•

S

Nom que rep cada capítol de l’Alcorà.

Sura

T

• Conté la T. Quin és l’objecte que
utilitzen els musulmans per orar al
terra?

Catifa

U
• Nombre de Déus en els quals creuen els
musulmans?

Un

V

• Conté la V. Dia sagrat dels musulmans.

Divendres

W

• Conté la W. Nom d’un país on es
majoritària la religió de l’Islam?

Kuwait

X

• Quin animal mengen els musulmans en
la festa del sacrifici?

Xai

Y

• Nom d’un país on es majoritària la
religió de l’Islam?

Yemen

Z

• Conté la Z. Nom d’un país on es
majoritària la religió de l’Islam?

Kazajistan

LAS CONQUISTAS DEL ISLAM
فتاوى اإلسالم

RÚBRICA : 1.- TÍTOL Coneixem als nostres veïns: L’Islam
Nom:

Curs:

Data:

No he treballat

He treballat molt poc

He treballat bé però podia
haver treballat més

He treballat bé

Formula qüestions sobre la
religió Islàmica des del
respecte i la tolerància.

No formulo qüestions ni responc
a les que fa el grup.

No formulo preguntes, però
responc amb respecte a les
preguntes que formula el grup

Formulo amb respecte algunes
preguntes i responc a algunes
de les preguntes que formula el
grup

Formulo preguntes amb tolerància i
responc amb respecte a les
preguntes que formula el grup

Utilitza l'ordinador a l'hora
d'elaborar els materials
necessaris pel joc (targetes,
rosca...)

No utilitzo l’ordinador, ni
preparo els materials pel joc.

No utilitzo l’ordinador, però
preparo un material pel joc.

Utilitzo l’ordinador , però
preparo poc material pel joc.

Utilitzo l’ordinador i preparo
material per realitizar joc.

Relaciona la religió
musulmana amb el
cristianisme

No relaciono la religió
musulmana amb el cristianisme

Relaciono que la religió
musulmana i el cristianisme
són religions

Relaciono que la religió
musulmana i el cristianisme són
religions monoteistes i tenen,
un sol Déu, símbol, temple...

Relaciono, respecto i valoro que les
religions monoteistes comparteixen
molts criteris com un sol Déu,
símbol, temple,

Elabora qüestions i respostes
referents a les principals
religions monoteistes, posant
èmfasi en l'Islam.

No elabora qüestions i respostes
en relaciono a la religió de
l’Islam

No elabora qüestions, però
respon a les preguntes que
formula el grup.

Elaboro qüestions, però no
respon a totes les preguntes
que formula el grup.

Elaboro qüestions i dono resposta
a les preguntes que formula el
grup.

Formula preguntes i respostes
que requereixen de cert
coneixements sobre les
principals característiques de
la cultura i les tradicions
islàmiques

No formulo preguntes ni
responc a les principals
característiques de la cultura i
les tradicions islàmiques

Formulo preguntes, però no
responc a poques de les
principals característiques de la
cultura i les tradicions
islàmiques

No formulo preguntes, però
responc a les principals
característiques de la cultura i
les tradicions islàmiques

Formulo preguntes i responc a les
principals característiques de la
cultura i les tradicions islàmiques

Indicadors

Criteris

Aurora Pérez curs AMRC Lleida 9-2019/2-2020

