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Continguts o temes per avaluació:

Primera avaluació:

La persona humana, criatura de Déu lliure i intel·ligent.

El fonament de la dignitat de la persona.

El ser humà col·laborador de la creació de Déu.

Segona avaluació:

L'acceptació de la revelació: la fe.

Origen, composició i interpretació dels Llibres Sagrats.

Tercera avaluació:

Déu es revela en Jesucrist. Déu u i tri.

Què s’avaluarà:

Continguts procedimentals i competències clau:

• Lectura mecànica i comprensiva de textos senzills.
• Adquisició de vocabulari general i específic.
• Interpretació i confecció d’esquemes i de mapes conceptuals.
• Interpretació d’imatges.
• Identificació d’estils artístics religiosos.
• Interpretació del patrimoni religiós, històric i cultural.

Continguts actitudinals:

• Puntualitat en començar la classe: ocupant el seu lloc i amb el 
material necessari (quadern i bolígraf).

• Actitud positiva, participativa, interessada i constructiva.
• Autonomia i persistència a l’aprenentatge.
• Plantejar / contestar qüestions relatives als continguts.
• Tolerància i respecte vers els companys.



Mitjans d'avaluació:

• Exercicis escrits.
• Quadern d’activitats.
• Aportacions a classe.

Com s’avaluarà:

• Un 50% correspon als treballs realitzats: es calcularà la nota fent
la mitjana de les notes de les unitats didàctiques acabades en el
trimestre (de 0 a 10). A cada treball, es valoraran les errades
ortogràfiques: es restarà 0,10 punts per error fins a un màxim de
2.

• Un 50% al comportament: en cada avaluació, l'alumnat parteix
amb una nota de 10. Se li anirà restant un punt per cada un dels
següents aspectes negatius corresponents a qualsevol
d'aquests tres supòsits:

1. No treballa (durant la realització d'activitats dins de classe)
2. Molesta (al professor o als companys de la manera que

sigui)
3. Incomplir qualsevol de les normes importants del centre

• Els treballs s'han de lliurar el dia fixat per al professorat. Lliurar
el treball fora de termini repercutirà de forma negativa en la nota
del mateix.

• És obligatori realitzar els treballs a ordinador i si es lliuren al
professorat a través del correu electrònic, aquests han d'estar en
format pdf i abans de les 21:00 del dia fixat per al lliurament.

• La qualificació final serà segons la mitjana de les qualificacions
de tot els curs i tenint en compte la tendència. Així, per exemple,
s'arrodonirà a l'alça o a la baixa depenent de la tendència que
ha mostrat l'alumne al llarg de les tres avaluacions.

• La recuperació d'avaluacions amb la qualificació final de
mínim d'un 5 s’assolirà quan s'hagin lliurat tots els treballs
pendents i la qualificació d'aquests sigui com a mínim d'un 5. 

• L'alumnat que tengui pendent l'assignatura o l'hagi de recuperar
al setembre haurà de lliurar tots els treballs que tengui pendents
a més de la feina que li indiqui el professorat, si es dóna el cas.

Altres consideracions:




