El sentit de la vida
Batxillerat

El fet religiós
ESO

El projecte En marxa vol fer conscient l’alumnat que el procés de descoberta i creixement
personal no s’acaba. Amb els fonaments que s’han treballat en les etapes anteriors, vol dotar
l’alumnat d’eines d’interpretació de la pròpia persona, de la realitat i de les experiències que
viu perquè l’ajudin en la seva maduració personal.

Una ﬁta és un senyal que ens orienta en el recorregut d’un camí. A l’etapa de
secundària, doncs, atenent a les característiques pròpies de l’edat dels alumnes,
pretenem aprofundir en les ﬁtes que les tradicions religioses
i, en especial, el cristianisme, ofereixen a totes les
persones en el seu camí de recerca de sentit i de
felicitat.

El projecte ofereix una síntesi de:
• La resposta al fenomen religiós en les diferents
cultures.
• El missatge cristià, fonamentat en la persona de
Jesús i les fonts bíbliques.
• Els continguts ètics i la doctrina social de
l’Església.
• Els valors del cristianisme, contrastant-los
amb els valors dels humanismes del nostre
temps.

EL FET RELIGIÓS
ESO

En marxa proposa al jovent examinar i
analitzar el sentit de la vida a partir de
l’experiència dels altres i de la pròpia; analitzar
la relació de la fe amb la cultura actual, valorant
la seva aportació mútua; adquirir una actitud
de respecte i valoració envers la diversitat, a ﬁ de
construir mitjançant el diàleg una convivència en pau
i concòrdia; descobrir el signiﬁcat profund de l’activitat
humana, com a manifestació de la pròpia dignitat.

EL SENTIT
DE LA VIDA
Batxillerat

El sentit de la vida 1
En aquest primer curs es vol desvetllar en l’alumnat els interrogants pel sentit de la vida
i ajudar-lo a cercar les seves respostes amb el rerefons de l’experiència cristiana. Per això,
es pretén que l’alumne faci dues mirades: una cap endins (a la seva interioritat, creences,
motivacions,...) i una cap enfora (a la seva pròpia realitat més propera i a la societat i al món).

El sentit de la vida 2
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Als cursos de tercer i quart de secundària,
els aspectes relacionats amb el propi
coneixement, la imatge personal,
l’autoestima, la gestió d’emocions, la
dimensió moral i el valor de la vida així
com les qüestions de convivència i ciutadania
són presentades com a ﬁtes importants en el
creixement i desenvolupament personal.

1r. El fet religiós i la historia sagrada de l’antic poble d’Israel

En marxa té com a eix vertebrador la dignitat de la persona i el compromís en la transformació
de la realitat en favor de la promoció humana, la llibertat, la justícia, la pau i la fraternitat,
sostingudes en l’amor.

A segon de batxillerat l’alumnat aprofundeix en la pròpia identitat a partir del que s’ha
descobert durant el primer curs, de Jesús de Natzaret com a model de persona, de la seva
experiència de Déu, del seu missatge i a partir dels testimonis d’altres persones que han viscut
la seva vida amb sentit.

Aquestes ﬁtes permeten raonar la dimensió
espiritual i religiosa comuna a tota persona
i endinsar-s’hi a partir de la pròpia
experiència. Van desvetllant interrogants
que poden orientar en el camí de la vida.

a/e: comercialbaula@baula.com
www.baula.com
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La primera ﬁta presenta una primera aproximació al fet religiós i les seves
manifestacions en la nostra societat. La segona part recull el relat de la revelació
per part de Déu a un petit poble com a herència comuna de tres tradicions religioses
( judaisme, cristianisme i l’islam). La darrera unitat didàctica introdueix el judaisme
en l’actualitat.

2n. Jesús de Natzaret. Tradicions religioses: cristianisme i islam
A segon de secundària es presenta la vida i la novetat del missatge de Jesús de
Natzaret com a ﬁta en el model de persona que es vol presentar en el projecte. En
aquest curs també es coneix l’islam.

3r. Les religions del món
Valors i ciutadania I
A tercer de secundària el projecte aprofundeix en la descoberta del fet religiós i
les tradicions religioses orientals. En una segona part es desenvolupen aspectes
relacionats amb els valors i les qüestions de convivència i ciutadania.

4t. El cristianisme ahir i avui
Valors i ciutadania II
La darrera ﬁta del projecte fa un repàs a la història del cristianisme a partir de
diferents testimoniatges que en la seva època han estat una referència per als
altres. A la segona part es continua aprofundint en els valors i les qüestions de
convivència i ciutadania.
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