UNITAT DE PROGRAMACIO:
NIVELL: Sisè

TÍTOL: Festes i celebracions cristianes.

ÀMBIT: Religió
OBJECTIUS
Comprendre la cronología de la història del
cristianisme. C3
Conèixer algunes celebracions religioses: Tots
Sants i Setmana Santa. C3-C7
Conèixer les parts de la Missa. C3-C7
Valorar les festes cristianes i entendre que son part
de la nostra cultura. C6

TEMPORITZACIÓ: 4 Sessions
CONTINGUTS
Cronología de la història del cristianisme.
Tots Sants.
Setmana Santa. El retaule de Benat Saulet.
La Missa.

C3 Tractament de la informació i competència
digital.
C6 Autonomía i iniciativa personal.
C7 Coneixement i interacció amb el món físic.
ACTIVITATS D’ENSENYAMENTAPRENENTATGE
Omplir una línia cronològica amb fotografies de
tota la història de la religió cristiana.
Fer un resum a partir d’una explicació de la festa

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
Ordenar correctament les fotografies de diferents
moments de la història del cristianisme dins del seu
temps corresponent.

de Tots Sants.
Saber identificar les diferents escultures que
apareixen en el retaule de Bernat Saulet.

Descriure tres escultures i el que representen del retaule
de Bernat Saulet. Explicar per escrit què és un retaule.

Enumerar els diferents moments festius i/o de
celebracions en el temps de setmana santa.

Ordenar les principals parts de la Missa i saber definir
en què consisteix cada part.

Lectura a travès d’imatges de les principals parts
de la celebració de l’eucaristía.

METODOLOGIA
Treball individual dels alumnes en la seva llibreta.
Posada en comú: per treballar aspectes com diferents tipologíes de Missa, experiències en la participació de
celebracions i festes…
RECURSOS MATERIALS I HUMANS

Recursos propis de l’aula de religió. Fotografia del retaule de Bernat Saulet.
Videos de celebracions: setamana santa, tots sants, missa..
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

REVISIÓ I PROPOSTES DE MILLORA
Recopilació en una carpeta de videos referents a
Es tindrà en compte els nens que son d’altres països celebaracions i festivitats cristianes en el nostre país i
per que poguin aportar les seves costums en les
en la resta de països.
celebracions religioses.

