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CRITERIS D’AVALUACIÓ

Raonar les respostes que les grans religions donen a les preguntes de l'ésser
humà sobre la concepció de l'home i el seu últim destí.
Conèixer la Bíblia, en el seu origen, estructura, finalitat i interpretació pertinent
en relació amb la història i experiència religiosa d'Israel, i com a expressió de la
revelació de Déu Pare als homes.
Conèixer els continguts del cristianisme que fonamenten la concepció de l'ésser
humà creat per Déu i destinat a ser fill seu.
Identificar Jesucrist com a Fill de Déu, Salvador encarnat entre els homes,
mitjançant el coneixement i l’anàlisi del seu missatge, la seva vida i la seva
presència per l'Esperit Sant.
Analitzar i valorar el sentit i finalitat de l'Església al servei de la humanització i la
salvació que Crist ofereix a l'ésser humà, i descobrir la seva aportació als
processos més importants de la història.
Comprendre i distingir l'acció salvadora de Crist, i el caràcter de celebració de
cada un dels sagraments.
Descobrir els fonaments racionals i revelats que justifiquen l'ensenyament
moral de l'Església catòlica, i orienten la relació de l'home amb Déu, amb si
mateix, amb els altres i amb el món.
Analitzar les exigències i compromisos dels cristians en la seva relació amb
Déu , amb si mateix i amb els altres, relacionant-los amb altres opcions
presents en la societat i en les grans religions.
Reconèixer i valorar les fites més importants de la fe cristiana en la història de
l'Església, en les grans obres de cultura i en les seves festes, considerant
també les aportacions d'altres religions.
Analitzar els principis que fonamenten la fe cristiana en la vida eterna, valorant
críticament la proposta de les grans religions.
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EINES D’AVALUACIÓ
Es farà un examen per trimestre, es valorarà l’ordre, presentació i continguts de
la llibreta, es valorarà l’actitud a classe i la qualitat dels treballs. Tots aquests
elements es tindran presents a parts iguals.
Superaran el curs aquells alumnes que en finalitzar-lo hagin assolit
competències de la matèria.

les

Els alumnes aprovats podran pujar nota el mes de juny. Proves de millora que
englobi tota la matèria.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ
1. Es faran recuperacions de les avaluacions no assolides al llarg del curs.

2. Els alumnes que no hagin superat el curs hauran de realitzar un examen
extraordinari de tot el curs el mes de juny.
3. Els exàmens de recuperació de cursos anteriors es faran durant l’any en
curs. La prova consistirà en un examen que suposarà el 100% de la
nota.

NORMATIVA
Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/
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