1.- TÍTOL

PER QUÈ JESÚS ANAVA A LA SINAGOGA?
Respectar les altres religions coneixent el nostre origen.
2.- CONTEXTUALITZACIÓ
Es treballa el judaisme per conèixer millor els orígens de les altres religions abrahàmiques.
1r
TRIMESTR
3. TEMPORALITZACIÓ
NIVELL
CICLE SUPERIOR
SESSIONS
E

12 sessions de 45’

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

Lingüístic

Coneixement
del medi

Matemàtic

Artístic

Aprendre a
aprendre

Autonomia i
iniciativa

Digital

Educació
en valors

DIMENSIÓ PERSONAL:
- C1: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.
DIMENSIÓ INTERPERSONAL:
- C4: Mostrar actituds de respecte actiu en vers les persones com a les idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.
- C6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.
DIGITAL:
Dimensió instruments i aplicacions:
- C3: Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment.
APRENDRE A APRENDRE:

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

Dimensió actitud positiva envers l’aprenentatge
- C6: Adquirir el gust per aprendre i per continuar aprenent.
AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL :
Dimensió creació i realització de projectes personals i col·lectius
- C4. Implicar-se activament en la realització de projectes col·lectius.

5.- OBJECTIUS DIDÀCTICS

6.- CONTINGUTS
- Autonomia i responsabilitat.

7.- AVALUACIÓ
CRITERIS D’AVALUACIÓ

INSTRUMENTS

- Normes i límits en les actuacions quotidianes.

1- Valora i respecta les diferents actituds

1- Rúbriques

- Estratègies per al diàleg.

davant del fet religiós.

2- Joc

- Mitjans de comunicació.

2- Reconeix i valora les grans religions del

3- Pòster Canva.

religions amb les que convivim, aprofundint amb el

- Diferències de gènere, origen, creença o cultura.

món.

4-Graella

judaisme.

- Elements i característiques de les cultures de l’entorn.

3- Identifica els principals elements de la

d’observacions

- Conductes assertives i empàtiques.

religió jueva.

- Treball cooperatiu.

4- Utilitza adequadament les TAC.

- Expressió de reconeixement, agraïment. Disculpa i elogi.

5- Reconeix les manifestacions del patrimoni

- Dilemes ètics presents en l’entorn.

artístic i ho expressa correctament.

-

Dissenyar un esquema conceptual amb les

característiques principals del judaisme.
-

-

Construir un esperit crític envers diferents

Emprar les TAC com a procés per la

elaboració de tot el treball.
-

Mostrar seguretat a l’hora d ’exposar

davant del grup classe el que s’ha treballat.
-

- Solidaritat i altruisme.

Relacionar el judaisme amb l’art.

- Característiques principals i elements propis del
judaisme

8.- METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

MATERIALS I RECURSOS

GESTIÓ SOCIAL

Activitat 1: La/el mestra/mestre portarà un plat d’

Ingredients que necessitem.

Grup reduïts dins el

hummus, típic de la cuina “kosher”( cigrons, llenties,

Receptes.

grup classe.

alvocat,

ordinador.

al·lèrgies del grup classe.

intoleràncies i al·lèrgies i l’alumnat tastarà aquest plat.

Llistat d'al·lèrgies del grup

L’alumne buscarà el significat de la paraula

Es dirà quin plat és i l’alumnat haurà de buscar els

classe.

“Kosher” per saber a quina religió fa referència.

tomàquet),

modificant

el

plat

segons

GESTIÓ TEMPS
(Número de
sessions)
1 sessió.

METODOLOGIA / ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT
El/la professor/a ajudarà a tot l’alumnat a trobar
els ingredients principals tenint en compte les

orígens de la cuina “kosher”, ingredients i si s’ha canviat
algun de la recepta originària caldria esbrinar el motiu.
Activitat 2.El mestre/a començarà el tema fent la
següent pregunta: Perquè Jesús anava a la Sinagoga?
Activitat 3: Posteriorment, el alumnes obriran un debat
amb tot el grup-classe

Abans de passar el documental, el mestre farà
Documental, vídeo i pantalla

Grup classe.

1 sessió.

una breu explicació per tal d’entendre-ho
millor.

Activitat 4: Mirar vídeo: los hebreos exploradores.
Activitat 5: Al finalitzar el vídeo farem una posada en
comú.
Activitat 6: Cada alumne tindrà una fitxa buida on

Llibre”Déu té més d’un nom”:

caldrà omplir amb els seus coneixements previs amb tot

https://issuu.com/mvara/docs/d

el significatiu de la religió jueva (temple, festes, llocs

eu-te-mes-dun-nom.

l’alumnat intentarà omplir la fitxa amb els seus

sagrats, divinitat…) després l’alumnat

Diccionari de les religions:

coneixements previs.

cercarà informació sobre la religió jueva i completarà la

http://justicia.gencat.cat/web/.c

fitxa amb l’ajuda del seu grup cooperatiu.

ontent/afers-

Després el mestre/a farà grups equitatius. Cada

religiosos/documents/Diccionar

alumnat tindrà una fitxa, on anirà col·locant la

Activitat 7: Amb la informació buscada anteriorment,

i_infantil.pdf

informació

cada alumne haurà d’emplenar la seva pròpia fitxa.

Ordinadors

amb

accés

Treball cooperatiu .

3 o 4 sessions

a

Individualment i com a avaluació inicial

que

hauran

de

buscar.

La

informació la poden trobar al llibre “Déu té més

internet.

d’un nom” , entre altres llibres vídeos o powers

Documentals:

als ordinadors. Cada grup tindrà un ordinador.

https://youtu.be/zz_wDiXCPPo
https://youtu.be/CsR4TovPbVA

Distribuir els grups de manera equitativa:

https://youtu.be/zVmD8exz7nE

1 alumne que no li costa

Material fungible.

1 o 2 alumnes que van fent
1 alumne que li costa

Fitxa:

Graella

elements

d’inici

principals

de

dels
la

Es respectarà el ritme de treball de l’alumnat i

religió jueva.

si és necessari tindrà l’ajuda del mestre/a o d’un
company/a quan aquest/a acabi

Activitat 8:

Amb la informació buscada i la fitxa

omplerta, dissenyar un pòster amb
programa canva.

grup amb el

Ordinadors

Grup cooperatiu

2 sessions

Farem grups equitatius i l’alumnat participarà
dins les seves possibilitats

Activitat 9: Al finalitzar el pòster, farem una petita

Rúbrica d’expressió oral

Grup cooperatiu

2 sessions

exposició per grups.

Tot l’alumnat farà part de l’exposició oral del
seu treball, dins les seves possibilitats i sabent
en tot moment que s’avaluarà.

Activitat 10: Analitzar una lectura amb tot el grup

Projector, ordinador, paper i

classe: Art dins i fora les sinagogues i després projectar

llapis

individual

1 sessió

Servirà d’avaluació contínua.
S’ha de respectar el ritme de l’alumnat. Quan
visionem les imatges podem fer una breu

unes imatges del pintor Marc Chagall on, de manera

explicació i destacar algun element.

individual hauran d’escriure quins sentiments senten i
quins elements va voler recollir especialment el pintor.
L’alumnat haurà de intuir que és una sinagoga perquè en
cap moment de la lectura s’anomenarà que ho és.
Activitat 11: Al finalitzar el trimestre farem

Rúbrica. avaluativa

Individual i amb

Autoavaluació i coavaluació del treball final, el pòster i

Joc

grup

un joc

2 sessions

Explicació breu per part del mestre de cada
ítem a avaluar, si és necessari que avaluin els
ítems més importants.
El joc servirà per avaluar numèricament el grup
i també com activitat de reforç i/o ampliació, en
el cas que hi hagi informació nova que cap grup
hagi trobat.

Annex:
Fitxa: Graella d’inici dels elements principals de la religió jueva
Joc: relacionar elements del judaisme
Rúbrica: avaluació de l’expressió oral
Graella d’observacions valuació alumnat
Recepta hummus
Text de les sinagogues. Art
Vídeos sobre el judaisme

Rúbrica d’autoavaluació i coavaluació del treball cooperatiu
NOM, CURS I DATA:________________________________________________________________________
VALORACIÓ TREBALL COOPERATIU

ASPECTES

He fet correctament el meu càrrec.

M’he interessat pel que deien els meus
companys.

He participat i treballat activament.

GENS

POC

BASTANT

MOLT

VALORACIÓ NENS-NENES

Hem fet conjuntament la tasca a realitzar.

He buscat informació.

He sabut veure el més important de
informació.

la

He après.

T’ha agradat fer aquest treball?

Que puc millorar

Quina nota em mereixo

Quina nota es mereix el grup

Avaluació de criteris: graella d’observació

correctament. Reconeix les manifestacions del
patrimoni artstc i ho expressa

Utlitza adequadament les TAC.

Identfca els principals elements
de la religió jueva.

Reconeix i valora les grans
religions del món.

Valora i respecta les diferents
acttuds davant del fet religiós.

Nom del grup ___________________________________________________________________

Nens i nenes que el formen:________________________________________________________

Rúbrica d’expressió oral:

Reconeix les manifestacions del patrimoni
artístic i ho expressa correctament.

Utilitza adequadament les TAC.

Identifica els principals elements de la religió
jueva.

Reconeix i valora les grans religions del món.

Valora i respecta les diferents actituds davant
del fet religiós.

ALUMNE/A

COM AVALUAREM L’EXPRESSIÓ ORAL?
NO ASSOLIMENT

1. Mantenir una bona
actitud en

ASSOLIMENT

ASSOLIMENT

ASSOLIMENT

SATISFACTORI

NOTABLE

EXCEL·LENT

Mostra una actitud passiva
davant dels oients.

La seva actitud és correcta.
Mostra certa convicció amb
el que explica.

Sap mantenir una bona
actitud de respecte i empatia
envers els oients. Mostra
força convenciment amb el
tema que exposa.

Sap mantenir una molt bona
actitud de respecte i empatia
envers els oients. Mostra
molta convicció amb el que
explica.

No hi ha relació lògica
(causal, temporal o
jeràrquica) entre les parts
del discurs, de manera que
resulta inintel·ligible.

El discurs presenta errors en
la relació lògica entre els
esdeveniments que pretén
explicar, encara que s’entén
el sentit global.

El discurs manté una relació
lògica entre els seus
elements, manté la unitat
temàtica i aporta la
informació rellevant.

Les seves aportacions
contribueixen a millorar la
discussió (fa preguntes clau,
aporta coneixement
personal pertinent, identifica
els problemes i els punts de
vista)

El discurs és tan general o
confús que és difícil
entendre on encaixa el
comentari.

Elabora un discurs força
Elabora un discurs
general, no gaire correcte i el morfosintàcticament
vocabulari no és ric.
correcte, encara que el
vocabulari és força general i
amb alguns detalls
específics.

Elabora un discurs correcte
pel que fa a la morfosintaxi i
amb un vocabulari ric, precís
i clar

El discurs no està estructurat
i, per tant, no s’entén. No
utilitza connectors.

L’estructura no és clara i el
missatge resulta confús.
Sempre fa servir els
mateixos connectors d’ordre
i temporals.

Estructura molt bé el
missatge. Fa un ús correcte i
variat dels connectors
d’ordre i temporals.

l'exposició oral

2. Coherència i
adequació del
contingut a la
situació
comunicativa i el
tema
3. Cohesió: Elaborar
un discurs
lingüísticament
correcte.

4. Estructura de
l'exposició.

Tot i que l’estructura no és
del tot clara, s’entén el
missatge. Fa servir
connectors d’ordre i
temporals amb poca
varietat.

5. Expressar-se de
forma clara i utilitzar
el llenguatge no
verbal:
- Articulació
- Gestos
- Postura

Costa entendre’l quan
s’expressa.
No utilitza gestos per
interactuar amb l’audiència i
facilitar la comprensió del
discurs. No estableix
comunicació visual amb els
oients.
La postura corporal és
inadequada (excessivament
rígida, distant, incòmoda,
exagerada, incorrecta).

No sempre s’expressa amb
una veu clara i amb bona
vocalització.

S’expressa amb una veu
clara, vocalitza, entona, però
no sedueix l’oient.

Utilitza pocs gestos per
facilitar la comprensió i li
costa interactuar amb els
oients.

Només utilitza alguns gestos
que faciliten la comprensió
del discurs i no sempre
interactua amb els oients.

La postura corporal és
correcta però no ajuda a la
transmissió del missatge
perquè és inadequada a la
situació comunicativa.

La postura corporal és força
correcta; ajuda a la
transmissió del missatge.

S’expressa amb una veu
clara, vocalitza, entona i és
capaç de captar l’atenció de
l’oient.
Utilitza gestos que faciliten
la comprensió del discurs i la
interactuació dels oients.
La postura corporal és
correcta; ajuda a la
transmissió del missatge.

HUMMUS
INGREDIENTS:











400 g de cigrons cuits
70 ml d'aigua
50 ml d'oli d'oliva
1 all
El suc de ½ llimona
1 cs de tahina
1 gra d'all
½ cp de comí
½ cp de pebre vermell dolç
½ cp de sal

PREPARACIÓ
1. Neteja i s'escorre els cigrons. Pela l'all i esprem el medi
llimona.
2. Posa tots els ingredients, excepte el pebre vermell, en
una batedora i tritura fins que quedi una crema sense
grumolls.
3. Serveix l'hummus amb una mica de pebre vermell dolç i
un raig d'oli d'oliva per sobre.
NOT ES:
Pots conservar ben tapat a la nevera durant 4-5 dies.
Els quatre últims ingredients de la llista poden variar-se en
funció dels vostres gustos.

JUDAISME

Lectura :
Subastarán en Nueva York tres pinturas de Chagall que muestran
interiores de sinagogas 23.11.2011 Tres inusuales pinturas de
interiores de sinagogas hechas por Marc Chagall se rematarán en
diciembre en la ciudad de Nueva York. La casa de subastas
Sotheby informó que las obras fueron puestas a la venta por
primera vez hace 66 años por un descendiente del coleccionista de
arte y dueño original Max Cottin, quien las compró en la exhibición
de 1945 en la Galería de Arte Judío de Nueva York. Se sabe que
sólo existen seis obras terminadas de sinagogas hechas por
Chagall.
La pintura que más destaca para la subasta es "Interior de la
sinagoga yemení HaGoral, Jerusalem", de 1931, y se espera que
alcance un precio de entre 400.000 y 600.000 dólares. La venta
forma parte de la subasta de arte israelí e internacional de
Sotheby's que se realizará el 14 de diciembre, según consignó el
portal de noticias Ynet. Chagall murió en 1985.
Després de llegir aquesta notícia, contempla les pintures de Marc
Chagall i fes una petita redacció on expliquis quins sentiments et
provoquen i quins elements va voler recollir especialment el pintor.

LLOC SAGRAT:
MUR DE LES LAMENTACIONS
(JERUSALEM)
Lloc de pelegrinatge on hi van milers
de fidels

TEMPLE D’ADORACIÓ:
SINAGOGA: dedicat a l’oració i
l’estudi religiós, obert a tothom.
PREGÀRIA
“Escolta Israel, el Senyor és el nostre
Déu, el Senyor és l’Únic” (Dt 6,4)

SIMBOLS:
ESTRELLA DE DAVID
CANELOBRE DE 7 BRAÇOS o
MENORÀ (cada braç representa un
dia de la creació)

LLIBRES SAGRATS:
LA TORÀ (els 5 primers llibres de la
bíblia: Pentatèuc)
LA MIXNÀ (principal text jueu que
conté les lleis)
EL TALMUD (comentaris del llibre
Mixnà feta per savis)

ORIGEN DE LA RELIGIÓ:
NÉIX A LA MESOPOTÀMIA, UNS
2.000 anys abans de E.C.
AMB EL PATRIARCA ABRAHAM A UR
DE CALDEA (IRAK)

FUNDADOR
ABRAHAM
MOISÈS
DAVID
ELS PROFETES

RELIGIÓ DE CREENÇA
MONOTEISTA
(UN SOL DÉU)

CREUEN EN UN SOL DÉU
QUI OFICIA LA CERIMÒNIA:
RABÍ

NOM QUE REBEN ELS QUÈ
CREUEN AMB AQUESTA
RELIGIÓ:
JUEUS

FESTES:
ANY NOU JUEU: ROSH HASHANAH
LA PASQUA:PÈSSAH
PENTECOSTA: XAVUOT
EXPIACIÓ o DEL PERDÓ: YOM KIPUR
TENDES: SUKKOT
A LA PRIMAVERA: PURIM...

DÉU
JAHVÉ (significa “jo sóc el que sóc” i
no té cap representació)

PREGÀRIA
TRES COPS AL DIA:
•Saharit: l’oració del matí.
•Minha: oració del migdia-tarda.
•Arbit: oració del capvespre-nit.

DIA FESTIU
DISSABTE el xavat (el «sàbat»)

SAGRAMENTS:
•Circuncisió: BERIT MILÀ(nens)
•Presentació a la Sinagoga:
SIMHAT BAT(nenes)
•Als 13 anys: BAR
MITZVÀ(nens)
•BAT MITZVÀ (nenes)
•Casament:

COM VESTEIXEN:
QUIPÀ: es porta al cap.
TAL·LIT: es porta a les espatlles.

NOM ALUMNE__________________________________
GRANS RELIGIONS DEL MÓN

RELIGIÓ

CREENCES
MÉS
IMPORTANTS

NAIXEMENT
DE LA
RELIGIÓ

LLOCS
SAGRATS O
IMPORTANTS

TEMPLES
I QUI FA LA
CERIMÒNIA

LLIBRES

RITUS
SAGRAMENT
S
O COSTUMS

DIA FESTIU I
FESTES

NOM QUE
REBEN ELS
CREIENTS

FUNDADOR

DIVINITATS

MONOTEISTA
O
POLITEISTA

DIBUIX
SÍMBOLS

NOM
SÍMBOLS
IDENTIFICADOR
S I ALTRES

GRANS RELIGIONS DEL MÓN

NOM ALUMNE__________________________________

NOM SÍMBOLS
IDENTIFICADORS

I ALTRES

DIBUIX
SÍMBOLS

MONOTEISTA
O
POLITEISTA

DIVINITATS

FUNDADOR

NOM QUE
REBEN ELS
CREIENTS

DIA FESTIU I
FESTES

RITUS
SAGRAMENTS
O COSTUMS

LLIBRES

TEMPLES
I QUI FA LA
CERIMÒNIA

LLOCS
SAGRATS O
IMPORTANTS

NAIXEMENT DE
LA RELIGIÓ

CREENCES MÉS
IMPORTANTS

RELIGIÓ

CRISTIANISME
JUDAISME

.

ISLAMISME
HINDUISME

)

BUDISME

GRANS RELIGIONS DEL MÓN

NOM ALUMNE__________________________________

NOM SÍMBOLS
FUNDADOR

NOM QUE
REBEN ELS
CREIENTS

CREU
PA, VI, AIGUA,
CIRI PASQUAL,
...

MONOTEISTA
(UN SOL DÉU)

DÉU-PARE

ESTRELLA DE
DAVID
CANELOBRE
DE 7 BRAÇOS,
LA TORÀ
...

MONOTEISTA
(UN SOL DÉU)

JAHVÉ
(Senyor)

JESÚS DE
NATZARET

ABRAHAM
MOISÈS
DAVID
ELS
PROFETES

CRISTIANS

DIA FESTIU I
FESTES

RITUS
SAGRAMENTS
O COSTUMS

DIUMENGE

Els 7 sagraments:
Baptisme,Confirmació,Eucaristia,
Unció de malalts,
Penitència, OrdeNació, Matrimoni
Festes Sants
Patrons...

ADVENTNADAL
QUARESMAPASQUA
PENTECOSTA

DISSABTE

JUEUS

LA PASQUA
PENTECOSTA
EXPIACIÓ
TENDES

DIVENDRES
MITJA LLUNA

MONOTEISTA
(UN SOL DÉU)

AL·LÀ

MAHOMA

MUSULMANS

KA’ABA

LES TRES CARES
DE BRAHMA
FIGURES DE
DÉUS I DEESES

RAMADÀ,
DIA DEL
SACRIFICI

Circumcisió,
Pregària tres
cops al dia,
Repòs el
dissabte.

Pregar 5 cops al
dia de cara a la
Meca

LLIBRES

LA BÍBLIA
ANTIC I
NOU
TESTAMENT

TEMPLES
I QUI FA LA
CERIMÒNIA
ESGLÉSIES,
CATEDRALS
ERMITES

LLOCS
SAGRATS O
IMPORTANTS

EL VATICÀ
(ROMA)

CAPELLÀ,
BISBE,
PAPA

NAIXEMENT DE
LA RELIGIÓ

CREENCES MÉS
IMPORTANTS

4 a.E.C.
A BETLEM
(ISRAEL) NEIX
JESÚS
FUNDADOR DEL
CRISTIANISME

Jesús, fill de Déu.
Déu ha ressuscitat
Jesús i ha salvat
tota la humanitat.
“Estima el
proïsme com a tu
mateix”.

“Escolta Israel, el
Senyor és el
nostre Déu, el
Senyor és l’Únic”
(Dt 6,4)

“L’Únic Déu és
Al·là i Mahoma és
el seu profeta”.
L’Alcorà és la
paraula de Déu.

Reencarnació. És
un estil de vida
que es podria
definir com “viu i
deixa viure”. S’ha
d’arribar al
Brahma.

En la reencarnació
l’estat de
perfecció
(nirvana)
s’aconsegueix
amb el total
domini d’un
mateix.

BUDISME

DIVINITATS

HINDUISME

MONOTEISTA
O
POLITEISTA

ISLAMISME

DIBUIX
SÍMBOLS

JUDAISME

I ALTRES

CRISTIANISME

IDENTIFICADORS

SINAGOGA
LA TORÀ
LA MIXNÀ
EL TALMUD

MUR DE LES
LAMENTACIONS

RABÍ

(JERUSALEM)

MESQUITA

LA MECA
(Ciutat Santa)

IMAM

KA’ABA
(Pedra negra)

MANDIR,
TEMPLE
D’OR

BENARÉS
(Ciutat
Sagrada)

L’ALCORÀ

2.000 a.E.C.
AMB ABRAHAM
A UR DE
CALDEA (IRAK)

2.000 a.E.C.
ABRAHAM I EL
SEU FILL
CONSTRUEIXEN
UN SANTUARI A
LA MECA A
ARABIA SAUDI

_______

POLITEISTA
(MÉS D’UN DÉU)

BRAHMA
SIVÀ
VISNÚ
...

NO N’HI HA

HINDÚS

FESTA DELS
COLORS

Incineració dels
cadàvers,
Certa llibertat de
ritus, ioga ...

ELS VEDES,
BRAHMANA
ARANYAKA,
UPANIXADS

L’ANY NOU

RIU GANGES

1.750 a.E.C.
NEIX A L’ÍNDIA
ON ADOREN
MOLTS DÉUS

RISHIS

______
CERCLE DE LA
LLEI
FIGURA DE
BUDA

NO SÓN NI:
NO N’HI HA
MONOTEISTA
NI
POLITEISTES

SIDHARTA
GAUTAMA
(BUDA)

BUDISTES

DIA DEL
BUDA
FESTA DELS
BOLS
FLOTANTS

No són
exactament ritus
però buda marca
un camí per a ser
budista:
El camí del mig.

CÀNON
BÚDIC,
SUTRAS,

PAGODA
WAT

MONJOS

Figura del
Buda en el
DAIBATSU
De
KAMAKURA

563-483 a.E.C.
NORDEST DE
L’ÍNDIA NEIX
SIDDHARTA
GAUTAMA
(BUDA)
FUNDADOR DEL
BUDISME

RELIGIÓ

