UNITAT DE PROGRAMACIO:
NIVELL: Cinquè

TÍTOL: Un sol Déu

ÀMBIT: Religió
OBJECTIUS
Identificar les tres grans religions monoteistes del nostre temps. C1
Reconeixer i distinguir les creences, les normes, els llocs de culte, les festes i les tradicions
de l’islam. C1-C5
Identificar els temples cristians, reconèixer els actes de cult5e que s’hi celebren i valorar i
respectar les festivitats i celebracions cristianes. C3-C5
Valorar el crisitanisme i respectar la resta de religions. C6

TEMPORITZACIÓ: 4 Sessions
CONTINGUTS
Origen del judaísme., del cristianisme i de l’islam.
Libres, creences i normes. C
Temples i celebracions. C
Recerca d’informació de les diferents religions. P
Curiositat per conèixer la relació de l’islam amb el judaísme i el cristianisme. V

C1 Competència linguiística
C2 Artística i cultural
C3 Tractament de la informació i competència digital
C5 Aprendre a aprendre
C6 Autonomía i iniciativa personal
C8 Social i ciudadana
ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
Llegir els textos explicatius de les diferents religions.
Analitzar frases errònies de les diferents religions.
Posar els noms dels diferents objectes que apaereixen dins d’una mesquita, una sinagoga o
una església.
Buscar en una sopa de leltres noms relacionats amb les tres grans religions monoteistes:
judaisme, cristianimse i islam.

Respectar i admirar les diferents religions. V

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
Fer un mural explicatiu d’una religió.
Exposició oral d’una religió.
Descriure breument els trets que caracteritzen el judaisme, l’islam i el cristianisme.
Dibuixar una església amb les seves parts artístiques.
Respondre un qüetionari d’elecció múltimple sobre les característiques del judaisme, el cristianisme
i l’islam.

METODOLOGIA
Treball individualitzat en el llibre.
Debat i posada en comú referent a les religions.

RECURSOS MATERIALS I HUMANS
Recursos i materials propis de l’aula de religió. Fotografies de diferents esglésies, mesquites, sinagoges.. Llibres de diferents religions. CD Les grans religions.
.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Fitxes complementàries i de reforç.

REVISIÓ I PROPOSTES DE MILLORA
Visitar la sinagoga de Barcelona.

