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«Fent camí amb Jesús»
Trets del projecte
El projecte «Fent camí amb Jesús» d’Editorial Claret es caracteritza per presentar
els continguts del currículum de Religió catòlica de l’ESO, a través de la persona i
la vida de Jesús de Natzaret.
La proposta didàctica de «Fent camí amb Jesús» segueix l’itinerari de Jesús a l’Evangeli: Galilea (l’anunci del Regne de Déu), Samaria (la denúncia de la injustícia al món),
Judea (l’ofrena d’un Home Nou) i el Món (el misteri de la redempció).
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1. El naixement
2. El judici
3. Les negacions
4. La crucifixió
5. El silenci de Déu
6. La mort
7. La Resurrecció
8. L’Ascensió

Els continguts del currículum de l’àrea de Religió catòlica estan redistribuïts entre
els quatre cursos de l’ESO per dinamitzar-los i fer que els seus objectius curriculars
tinguin un millor encaix pedagògic amb les actituds i aptituds pròpies de l’alumnat
d’ESO.
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Cada unitat didàctica s’organitza a partir d’un relat del Nou Testament que vertebra els continguts, estructurats en sis apartats:
Idees, valors i creences. Exposa el missatge de Jesucrist.
Pedres vives. Descriu el camí d’una Església que tal com diu el currículum
“continua l’obra de Jesús”.
Les nostres arrels culturals. Desenvolupa la dimensió cultural i històrica
del currículum.
Coneixement i convivència. Descobreix les altres religions i busca els seus
punts en comú i les seves diferències.
Vida cristiana. Abasta la dimensió ètico-moral i concreta l’estil de vida
cristià.
Intel·ligència espiritual. Afavoreix la reflexió individual i/o grupal i la pregària.
Cadascun d’aquests apartats té un bloc propi d’activitats. A més, a cada unitat hi
ha un espai destinat a aprofundir les competències bàsiques.
Els llibres van acompanyats de les seves guies didàctiques corresponents i dels
seus materials digitals complementaris.
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