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FULL INFORMATIU
Avaluació

MATÈRIA: RELIGIÓ

CURS 2021/2022

CURS: Primer ESO

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Conèixer e interpretar els distints elements que conformen el fenomen religiós
en la seva estructura i en la seva expressió històrica, como a base de la
comprensió de les distintes religions.
Raonar les respostes que les grans religions donen a les preguntes de l’ésser
humà sobre la concepció de l’home i del seu destí últim.
Conèixer la Bíblia, en el seu origen, estructura, finalitat i la Interpretació
adequada en relació a la història i experiència religiosa d’Israel, i com a
expressió de la revelació de Déu Pare als homes.
Identificar a Jesucrist como a Fill de Déu, salvador encarnat entre els homes,
mitjançant el coneixement i anàlisi del seu missatge, de la seva vida i de la
seva presència per l’Esperit Sant.
A través de l’estudi de la Bíblia anar-se introduint en el coneixement dels
elements bàsics del cristianisme: creences i doctrina, manaments i moral,
sagraments i oració, litúrgia.
Valorar el contingut humà i religiós del missatge evangèlic, tant individual com
socialment.
Copsar el seu valor espiritual i afectiu en l’aspecte personal, i la seva
repercussió en tots els aspectes socials i culturals.
Aprofundir el compromís personal vers el bé, desvetllar la sensibilitat pels
problemes dels “altres”, estimular la reflexió i l’avenç vers la realització integral
de l’alumne.
Experimentar vivencialment la força de la Paraula de Déu a través de
testimonis Directes, d’excursions i d’activitats de solidaritat
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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 les
competències de la matèria
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 una prova
extraordinària de tot el curs el mes de juny.
NORMATIVA
Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/
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