
Presentació
En les dues primeres pàgines hi ha:
• El número, el títol i el subtítol de cada unitat for-
mulat de manera que t’interpel·la i et convida a bus-
car la resposta al llarg de la unitat, cosa que afavoreix
el diàleg i l’interès d’aprendre.
• Una imatge representativa del contingut principal
que es desenvoluparà al llarg de la unitat.
• Un apartat titulat «I tu, què hi dius?» en què podràs
expressar la teva opinió i els teus coneixements
sobre els continguts que es treballaran al llarg de la
unitat.
• Una altra pàgina que recull, mitjançant un mapa
conceptual, la interrelació de tots els conceptes que
es treballen i que presenta, de forma global i entene-
dora, els objectius i els continguts de la unitat.

Com ho veuen? Com ho viuen?
En aquestes dues pàgines hi trobaràs textos, poe-
mes, reflexions... que t’ajudaran a introduir-te en el
contingut que es treballarà al llarg de la unitat. Són
textos escrits per persones que han viscut o han
experimentat realitats semblants o properes al con-
tingut i que s’hi han posicionat o han pres una acti-
tud determinada davant cada una de les situacions
presentades.
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Contingut
Al llarg de les pàgines següents es desenvolupen els
diferents conceptes i es proposen les activitats del
tema. Hi trobaràs conceptes doctrinals, bíblics i cultu-
rals. L’explicació dels principals conceptes està des-
tacada amb un fons de color; els termes complexos
apareixen definits en un requadre (vocabulari), i al
final de cada apartat o subapartat hi ha una sèrie
d’activitats de diferents tipus: individuals o col·lecti-
ves; orals o escrites; de comprensió, d’investigació;
d’ampliació i de reforç; vinculades amb les TIC, etc.
Totes les pàgines estan il·lustrades amb fotografies o
dibuixos representatius del contingut de la unitat i en
algunes hi ha esquemes, taules, etc., per facilitar-ne
la comprensió.

Síntesi de la unitat
Aquesta pàgina recull, d’una manera sintèti-
ca, els principals conceptes que s’han tre-
ballat al llarg de la unitat, presentats segons
l’ordre en què han anat apareixent. Aquests
conceptes configuren el que cal saber i el
que hauràs d’assimilar en el procés d’apre-
nentatge i t’ajudaran a preparar l’avaluació
de la unitat.

Activitats de síntesi
La darrera pàgina de la unitat conté activitats rela-
cionades amb els continguts que s’han desenvolupat
al llarg de tota la unitat. Aquestes activitats pretenen
ajudar-te en el procés de síntesi que has de fer i faci-
litar-te la comprensió dels continguts.

Un pas més
Aquesta pàgina inclou textos i/o imatges vinculats
amb aspectes treballats al llarg de la unitat. Alguns et
serviran de complement a l’hora d’assimilar els contin-
guts; altres són referents que et poden ajudar a com-
prendre millor el tema, i encara altres et convidaran a la
reflexió, a l’expressió o a la celebració. De ben segur
que el professor o la professora t’ajudarà a l’hora d’in-
terpretar-los i treballar-los.
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