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MICRO-PROJECTE COMÚ 

ÀMBIT DE TREBALL. 
Religió 

DOCENT RESPONSABLE. 
Manel Temprado  

TÍTOL DEL MICRO-PROJECTE. 
El pelegrinatge a la Meca, el cinquè pilar de l’Islam.  

SINOPSIS DEL MICRO-PROJECTE. 
Totes les tradicions religioses comparteixen l'existència d'espais privilegiats de 
contacte amb la divinitat.  
Per al cristianisme catòlic, el Camí de Santiago de Compostel·la en constitueix un 
exemple, encara viu, d’experiència religiosa.  
 
L’Islam és la darrera de les tres religions monoteistes abrahàmiques. El pelegrinatge a  
la ciutat més sagrada de l’Islam, La Meca, constitueix la darrera i última de les 
obligacions a les que estan subjectes els seus creients 

 
DETALL DEL MICRO-PROJECTE. 
 

Es tracta de realitzar una presentació en PWP o similar. L'estructura i continguts és el 
següent:  

1. Diapositiva presentació. Títol i integrants de l'equip.  
2. Índex de les diapositives 

3. Introducció. Breu descripció i presentació del treball que heu realitzat.  
4. Contingut 

◦ La Meca preislàmica. El santuari de la pedra negra, el centre comercial i 
cultual. El politesime 

◦ La revelació de Déu (Al·là) a Mahoma. Vida de Mahoma. L’arcàngel 
Gabriel. Missatge revelat. Fugida de Mahoma a Medina. L'Hègira. Mort de 
Mahoma. L’Alcorà, llibre revelat.  

◦ El centre del culte. La Kaaba. El cub i la pedra negra sagrada. La Gran 
Mesquita 

◦ Els preceptes (obligacions) de l'Islam. Les 5 obligacions de tot musulmà i el 
pelegrinatge a la Meca.  

5. Conclusions (Resum i anàlisi dels continguts treballats) 

6. Bibliografia  
 
 
Bibliografia recomanada (a part de la que l'alumne pugui consultar pel seu compte).  
 

1. http://www.vilanova.cat/doc/doc_52075727_1.pdf 

http://www.vilanova.cat/doc/doc_52075727_1.pdf
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2. http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/dgar/guia_educatius.pdf. (pp 
112-118) 

3. http://www.xtec.cat/~lvallmaj/temple/islam.htm 
4. http://www.alcoberro.info/planes/islam0.html 

TEMPORITZACIÓ. 
La durada prevista aproximada és de 2 a 4 hores de treball de l'alumne. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ. 

1. ASPECTES DE REDACCIÓ. La redacció de les respostes és clara, concisa i 
coherent amb el contingut de les preguntes. Sintaxis i ortografia són correctes.  

2. ASPECTES DE RECERCA. L'alumne s'ha documentat i no s'ha conformat amb 
informacions superficials i inconnexes. Hi ha una diapositiva final amb la 
bibliografia emprada.  

3. ASPECTES DE PRESENTACIÓ. La presentació ha estat atractiva i s'ha fet 
servir, en gran mesura, el potencial del programari.  

 
L'avaluació final es realitzarà segons la taula següent:  

Avaluació APROVAT BÉ NOTABLE EXCEL·LENT 

    

DOCUMENTACIÓ 
Us heu conformat amb 

informacions 
superficials i resums 

generals. No hi ha 
hagut una feina de 

recerca. 

La documentació és 
correcta, les dades 
presentades són 

suficients.  

El treball està molt 
ben documentat, 
contrasta dades 

provinents de fonts 
diverses. 

A més de consultar totes 
les fonts proposades, heu 

volgut anar més enllà i 
ampliar els continguts. 

    

ELABORACIÓ 
La feina s’ha limitat a 

retallar i enganxar 
fragments dispersos. 

Les dades no acaben 
de tenir un 

enfocament personal. 
Les fonts no estan del 

tot ben fusionades. 

Les dades estan ben 
combinades.  

La fusió de les dades és 
exquisida. Heu reelaborat 

la informació sota un 
prisma totalment 

personal. 

    

PRESENTACIÓ     

QUALITAT TÈCNICA 
El domini del programa 
Power Point és pobre. 

Es limita a inserir 
imatges i redactar 
quadres de text.  

S’han treballat 
algunes transicions 

de diapositives, i s’ha 
volgut experimentar 

amb el programa, 
anant més enllà de la 
simple acumulació de 

diapositives. 

S’han col·locat 
transicions i 

animacions. El ritme 
de la projecció és 
molt satisfactori. 

Domini de les transicions, 
les animacions, els 

objectes multimèdia i el 
temps de la projecció. 

    

ESTÈTICA 
Estètica descuidada, 

improvisada. 
El disseny és correcte, 

i prou. S'han fet 
servir les eines de 

S'han utilitzat moltes 
i molt variades eines 
de format i disseny. 

Estètica depurada, 
elegant, uniforme, 

cuidada fins a l’últim 

    

http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/dgar/guia_educatius.pdf
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/dgar/guia_educatius.pdf
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/temple/islam.htm
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format més 
elementals.  

detall. Alineacions dels 
objectes, definicions de les 

imatges, atributs del 
text… 


