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PLA DOCENT 2n ESO RELIGIÓ  

 

 

 

ÀREA: RELIGIÓ CATÒLICA 

CURS: 2n ESO  

PROFESSORA: MARÍA DEL CARMEN CABALLERO SÁNCHEZ 

CORREUS: mcabal22@xtec.cat, mcabal22@iesffg.cat 

 

 

HORARI DE LA MATÈRIA: Dimecres de 8:55 a 9:50 

 

  

 

OBJECTIUS DEL CURS: 

 

- Descobrir i valorar la fundació i el naixement de l’Església com a obra de Déu. 

- Llegir, interpretar i comentar textos bíblics i del Magisteri sobre l’Església. 

- identificar i valorar els ministeris i carismes de l’Església. 

- Analitzar i interpretar les principals imatges que es fan servir per expressar el misteri de 

l’Església. 

- Descobrir les causes de la divisió de l’Església i l’actitud que han de tenir els catòlics envers 

la resta de cristians. 

- Descobrir la missió de l’Església en el món d’avui. 

- Conèixer les institucions i organitzacions mitjançant les quals l’Església duu  a terme la seva 

missió. 

- Apreciar la importància del culte i la litúrgia per als cristians. 

- Analitzar, identificar i interpretar signes, símbols i ritus religiosos. 

- Conèixer el significar cristià del diumenge, dia del senyor. 

- Interpretar l’any litúrgic. 

- Reconèixer la presència de Jesús en l’Església i en els sagraments. 

- Identificar i analitzar els 7 sagraments de la comunitat cristiana. 

- Descobrir i valorar el sagrament de l’Eucaristia com a font i centre de la vida cristiana. 

- Identificar correctament les afirmacions proclamades en el Credo de l’Església catòlica. 

- Respectar i valorar les creences de les persones. 

- Llegir i analitzar els textos bíblics i els del Concili Vaticà II sobre l’esperança cristiana. 

- Descobrir en què consisteix el Regne de Déu anunciat i viscut per Jesús.  

- Llegir i analitzar paràboles i narracions de miracles dels evangelis. 

- 

 

CONTINGUTS A TREBALLAR: 

 

L’ESGLÉSIA, POBLE DE DÉU 

 

mailto:mcabal22@xtec.cat
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- Fundació i naixement de l’Església.. Predicació, carismes i ministeris. 

- El misteri de l’Església 

- El nou poble de Déu. L’antiga i la nova Aliança. 

- Les característiques de l’Església. 

 

L’ESGLÉSIA AVUI, ORGANITZACIÓ I MISSIÓ 

 

- L’Església catòlica i les altres Esglésies. 

- L’Església, comunitat organitzada. Els ministeris ordenats, els laics i la vida religiosa. 

- La missió de l’Església avui. 

- L’església a Catalunya. Organització territorial. La Conferència Episcopal Tarraconense. 

 

L’ESGLÉSIA, COMUNITAT DE CELEBRACIÓ 

 

- Festa i celebració.  

- El culte i la liturgia cristians. El diumenge, el dia del Senyor. L’any litúrgic. 

- Els sagraments cristians.  

- Crist, sagrament de la salvació de Déu.  

- L’Església, sagrament de Crist.  

- Els sagraments de l’Església.  

- L’Eucaristia, centre de la vida cristiana.  

 

LA FE DE L’ESGLÉSIA 

 

- La fe com a actitud humana. 

- La fe en Déu. El coneixement natural. El coneixement sobrenatural o revelat.  

- La revelació de déu en la Biblia. Antic Testament. Nou Testament. 

- La Tradició de l’Església. 

- La fe de l’Església. El símbol de la fe.  

- D’una fe heretada a una fe responsable. 

 

L’ESPERANÇA DE L’ESGLÉSIA 

 

- La persona humana: un ésser que espera. 

- L’esperança cristiana. 

- El Regne de Déu. Jesús i el Regne de Déu. El Regne de Déu en paràboles. 

- L’Església i el Regne de Déu. 

 

 

TEMPORALITZACIÓ DELS CONTINGUTS: 

 

1)   L’Església, poble de Déu. L’Església avui, organització i missió.       (1ª avaluació)                                               

1)  L’Església, comunitat de celebració. La fe de l’Església.                  (2ª avaluació) 

2)  L’esperança de l’Església.                                                          (3ª avaluació) 

 

 

LLIBRES DE TEXT:  

Religió Catòlica 2n ESO Obra Colectiva Edebè ISBN: 978-8468333359 

 

MATERIALS NECESSARIS PER LA CLASSE:  
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quadern d'aprenentatge, pendrive, bolígraf blau, negre, verd i vermell, 

llapis per dibuixar, en ocasions llapis de colors i cartolina per confeccionar les 

tapes dels dossiers de treball. 
  

 

 

METODOLOGIA DE LES CLASSES: 

 

Un cop ja hi ha hagut una familiarització amb el tema es diversificarà el treball 

en exercicis. 

S’intentarà que aquests es realitzin a l’aula, excepte els que requereixin una 

consulta més àmplia, que es faran a casa. 

Sempre que sigui possible el treball a l’aula serà cooperatiu. 

Es treballarà periòdicament a l’aula d’informàtica. 

 

- Preguntes orals: Abans de començar qualsevol nova sessió es preguntarà 

sobre els conceptes apresos en la sessió anterior i es qualificarà el grau de 

coneixement.  

 

 

- Treball de recerca: Es potenciarà especialment la utilització  dels mitjans 

de comunicació i informàtics. Es plantejarà un treball de recerca senzill a fi 

d’habituar-se al seu ús.  

 

- Lectura de textos i preguntes sobre el seu contingut: 

 

- Glossari: Es farà una recerca i llistat dels conceptes més importants de cada 

unitat 

 

-Treball amb mapes: S’ubicaran en mapes els principals llocs on es 

desenvolupa l’organització de l’Església. 

 

-Es faran dibuixos i comentaran imatges 

 

- Comentari de notícies referides a fets religiosos 

 

- Elaboració de frisos cronològics: Es faran gràfics on es representi el temps 

històrics referit als diferents fenòmens religiosos 

 

- Observació indirecta: Es cercaran restes referides a l’Església que tinguin 

alguna relació amb la nostra cultura 

 

- Elaboració de powerpoints i exposicions orals 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:  
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L’avaluació serà formativa i formadora i es valorarà el grau d’assoliment de 

les competències prioritzades en el curs. 

L’avaluació serà contínua i es farà en tres moments clau: l’avaluació inicial, 

l’avaluació mentre s’està aprenent i l’avaluació final. 

L’avaluació formativa es centrarà en els coneixements assolits durant el 

procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de la realització d’activitats fetes 

a l’aula i a casa, treballs col·laboratius, exposicions orals i proves escrites. Es 

potenciarà l’avaluació formadora en aquelles activitats que el docent consideri 

oportunes per tal que l’alumne prengui consciència del seu propi procés 

d’aprenentatge i sigui capaç de regular-lo. 

La nota trimestral s’obtindrà de la següent manera:  

60% pels coneixements assolits dels continguts i les competències (proves 

escrites i orals)  

30% corresponent a les activitats presencials i/o telemàtiques, la presentació 

de les tasques, el quadern d’aprenentatge i la participació al classroom. 

10% per l’actitud vers la matèria, respecte els companys, materials, etc.. 

Al finalitzar cada trimestre es farà l’entrega del quadern d’aprenentatge, on 

han d’aparèixer les activitats realitzades, resums i d’altres material. Aquest 

serà supervisat i avaluat. 

En cas de no assolir les competències del trimestre, es podrà fer una prova de 

recuperació de cada trimestre una vegada passada l’avaluació. 

 

En cas de no superar la matèria l’alumne es pot presentar a l’avaluació 

extraordinària. 

Si un alumne no es presenta a una prova d’avaluació no la podrà 

realitzar sense un justificant oficial.  

 
 

 

SORTIDES DURANT EL CURS:  

 Es  realitzarà una sortida al Museu Diocesà de Barcelona + visita a la catedral + 

visita a la basílica Santa Maria del Mar, al primer trimestre..  

 

 
                                    BON CURS 2022-2023 ! 


