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Descripció/Justificació  
 

El Sant Pare ha escrit una encíclica sencera dedicada a un tema que ha sorprès i ha estat molt 

ben acollit des de tot l’àmbit mundial, la preocupació ecològica ha entrat a l’agenda política 

mundial i l’Església fa sentir la seva veu des de una proposta d’ecologia integral i de justícia 

mediambiental 

 

 
 

Requisits i orientacions prèvies 

cap 

 

 

Objectius 
Generals: 
 
Copsar el repte de l’ecologia que planteja a la moral, com l’ Església es col·loca en una frontera 
 
Específics: 
- Conèixer el tema de la ecologia en les seves diferents vessants (científica, ètica, teològica, 
espiritual, econòmica, política...) 
- Aprendre el necessari discerniment moral i el diàleg amb els moviments ecologistes i el diàleg 
amb la ciència biològica  
- Conèixer el paper de l’Escriptura i la tradició de la TM davant d’un repte nou 
- El plantejament de l’ecologia integral. Copsar com estan estretament unides la qüestió 
ecològica i social (doctrina social de la Església) 
 
 

 
 

Competències 
 
Competències transversals (genèriques): 
- Comprensió lectora i expressió verbal (1) 
- Capacitat de síntesi i d’argumentació (2) 
 
Competències específiques: 

- Aprendre a aplicar els principis generals de la moral a la problemàtica ecològica (3) 

- Aprendre a dialogar sobre temes morals actuals (4) 

- Us de l’escriptura i de la tradició a TM (5) 



- Capacitat de reflexió i de pensament crític en el tema de la ecologia com a nou repte a  la 

TM(6) 
- Captar allò essencial quan es planteja un repte  TM (7) 

 

 

Continguts 
Temes centrals de la Encíclica: Valors que proposa per crear una cultura ecològica, justícia 
mediambiental, tecnocràcia, el concepte d’ecologia integral, relació ecologia espiritualitat, 
magisteri anterior en temes ecològics (Benet XVI) i altres temes que de l’encíclica: 
Decreixement, ecologia i economia... 

Com s’ha acollit en els diferents àmbits 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

Lectura critica dels diferents capítols a classe amb aportacions del professor per tal de 

relacionar-ho amb temes de fonamentació de la moral cristiana 

 
 

Avaluació 
 

Presentació per part dels alumnes d’algun capítol o part de la encíclica i de qüestions que li 

susciti la lectura o d’alguns dels temes de l’enciclica. 
 

Criteris d’avaluació: 
 

Es comprovarà la consecució dels objectius i estratègies mitjançant els següents elements: 

Seguiment de l’assignatura (qüestions que vagin sortint de la lectura de la encíclica) i de la 

presentació de l’alumne. Es valora la redacció, la presentació i l’aportació personal especialment 

en els treballs i les activitats. També es valora la capacitat critica i de síntesi d’alumne en 

elaborar un judici propi a la llum de la informació. 

 

 

Tècniques d’avaluació: 

La nota final s’obté de la suma del seguiment (intervencions a classe, participació...) i de la 

presentació de l’alumne 

 

Presentació: Avalua coneixement i la competència 2,4,5 

Seguiment  

Lectura Encíclica i lectures complementaries: avaluen les competències 1, 2,4,5 
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