
 

 

ASIGNATURA: RELIGIÓ  CURSO: 1r ESO 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

Avaluació inicial:  

Es farà una prova inicial per avaluar els coneixements adquirits a l’etapa o curs 

anterior. 

Segons els resultats es realitzaran les adaptacions curriculars corresponents.  

 

 

Avaluació contínua: 

Els criteris d’avaluació tindran la següent estructura: 

 

 Exàmens amb llibre: 45% 

 Quadern, activitats, presentacions, activitats sobre pel·lícules : 45% 

 Assistència : 10% 

Aquesta estructura quedaria modificada si, pel motiu que sigui, a un trimestre no 

s’ha fet alguna de les activitats o exàmens previstos. 

Els criteris de recuperació són els següents: 

 Avaluació contínua.( Els alumnes recuperen les avaluacions suspeses amb les 

notes positives del següent trimestre). 

 A final de curs, l’assignatura sepot recuperar de la següent manera : 

 

- Els alumnes han de lliurar un dossier d’activitats decidides pel professor 

de la matèria pera poder aprovar el curs. 

 

Avaluació ordinària: 

 

Els alumnes han de lliurar el quadern amb les activitats, tots els treballs i qüestionaris 

realitzats durant el trimestre.  

 

Si suspenen una avaluació, la seva nota fa mitjana amb les altres avaluacions i s’obté la 

qualificació de juny.  

 

No hi ha un examen final el mes de juny.  

 

Avaluació extraordinària:  

Per a la recuperació extraordinària (juliol/setembre), els alumnes hauran de 

realitzar i lliurar un conjunt d’activitats seleccionades pel professor sobre la 

matèria de tot el curs.  

No es realitzarà cap examen. La nota obtinguda d’aquests serà la nota final de 

curs. 

 

Recuperació i avaluació de pendents: 

- Es podran presentar per recuperar assignatures pendents a les proves 



 

 

extraordinàries de setembre i de febrer.  

- Els alumnes que aprovin el següent curs podran recuperar l’assignatura suspesa 

del curs anterior. No és suficient amb aprovar el primer trimestre, sinó tot el 

curs.  

 

 

Assistència mínima: si l’alumne no assisteix a un mínim del 80% de les sessions no 

podrà esser avaluat en avaluació contínua pel que passarà directament a l’examen final.  

Repetició d’exàmens: segons la normativa entregada al dossier inicial. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE 
 

Tema 1. El sentido religioso del hombre. Religiones realidad y Dios. 
 

1. Assenyalar els elements de les religions primitives que tenen alguna relació amb 
la cultura religiosa actual.  

2. Establir distincions entre els relats mítics de l’antiguitat i la Revelació de Déu en 

el Cristianisme.  
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE 

Tema 2. Dios creación y moral. 
 

1. Enumerar i analitzar els elements bàsics de la moral cristiana, a partir del 
missatge de Jesús sobre el Regne de Déu per saber aplicar-los a la vida personal 
i social.  

 
2. Fer una síntesis dels valors evangèlics, a partir de la vida i el missatge de Jesús, 

per constatar l’amor a Déu i al proïsme com el criteri fonamental de la moral 
catòlica. 
 

3. Identificar postures i situacions relacionades amb la salut, el consum i el medi 
ambient per a contrastar-les amb el missatge moral de l’evangeli. 

 
 

CRITERIS D’ AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

 
Tema 3. La revelación: Dios interviene en la historia. Dios en la historia de la salvación. 
 

1. Analitzar i interpretar els textos bíblics segons les regles i mètodes de la 
hermenèutica bíblica. 

 
2. Relacionar uns textos bíblics amb altres textos. 

 

3. Elaborar esquemes i gràfics a partir de dades bíblics o de informacions sobre la 



 

 

Bíblia. 

 
4. Localitzar i analitzar textos del N.T. que fonamenten les grans afirmacions de la 

religió catòlica. 

 
5. Conèixer les diferents etapes en las que Déu es revela al poble d’Israel.  

 
6. Explicar que és la Història de la Salvació. 

 

7. Llegir i interpretar textos bíblics que expressin la idea de la història de la 
Salvació. 

 
 
 

 
 

 
 
 

MÍNIMS: 
 

 

1. Conèixer i comparar críticament les religions de l’antiguitat amb la realitat, amb 

el cristianisme i amb els seus principals valors i virtuts. 

2. Investigar i interpretar correctament el sentitreligiósi cristià sobre la creaciói la 

moral catòlicamediambiental. 

3. Descriure i valorar les característiques de la Història de la Salvació i com Déu es 

revela i intervé a la història de la humanitat.  

4. Comprèn i indica els principals fets de la vida de Jesús de Natzaret, el seu 

missatge de Salvació i els seus miracles, així com la seva centralitat a la Història 

de la Salvació.  

5. Conèixer i enumerar les principals característiques dels Evangelis, la moral de 

Jesús de Natzaret i la moral cristiana.  

 

 

 

 


