
 

 

ASIGNATURA: RELIGIÓ  CURSO: 4t ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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 PRIMER TRIMESTRE 
 

Tema 5. Jesucristo, moral y vida. 
 

1. Explicar què és el relativisme ètic i moral. 
 

2. Saber explicar què diu i què interpreta la moral catòlica sobre la vida humana. 

 
3. Conèixer i esquematitzar els valors i principis ètics cristians.  

 
4. Conèixer i esquematitzar els comportaments morals cristians.  

 

5. Analitza els textos bíblics i interpretar-los segons les regles i mètodes de la 
Bíblia.   

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE 



 

 

Tema 6. Jesucristo, moral y consumo.  

Tema 7. Misión y organización de la Iglesia. 
 

1. Seleccionar i organitzar informació sobre els fets i conductes relacionats amb la 

problemàtica ètico-moral.  
 

2. Localitzar i analitzar textos bíblics i del magisteri de l’Església que fonamenten la 
moral catòlica.  
 

3. Aplicar els valors evangèlics a la pròpia vida i a les relacions humanes i socials.  
 

4. Analitza els textos bíblics i interpretar-los segons les regles i mètodes de la 
Bíblia.   
 

5. Explicar què és la moral catòlica del consum.  
 

6. Relacionar els textos bíblics amb el consumisme. 
 

7. Analitzar i esquematitzar els principals comportaments i valors cristians. 

 
8. Saber explicar cóm està organitzada l’Església. 

 
9. Analitzar els diferents grups de persones que composen l’Església i les seves 

funcions. 

 
10.Relacionar les ensenyances de Jesucrist amb la missió de l’Església. 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

 
Tema 8. Historia de la Iglesia. 
 

 
1. Analitza els textos bíblics i interpretar-los segons les regles i mètodes de la 

Bíblia.   
 

2. Seleccionar i classificar documents escrits sobre la història de l’Església primitiva.  
 

3. Analitzar els factors històrics, culturals i geogràfics dels fets de la història de 

l’Església. 
 

4. Interpretar i representar els fets més rellevants de la història de l’Església 
primitiva. 
 

5. Analitzar textos bíblics i del magisteri de l’Església tenint en compte el seu 
context històric. 

 
 
 

 



 

 

MÍNIMS: 

 
1) Valorar el missatge de Jesús sobre el consum i aplicar la moral cristiana i catòlica 

del consum per a promoure un consum just, solidari, ecològic i cristià.  

2) Descriure i valorar la missió i l’organització de l’Església Catòlica en relació amb 

Jesucrist, la seva triple missió i els serveis d'humanització i salvació que realitza.  

3) Investigar  els principals esdeveniments de la història de l'Església durant els seus 

primers quinze segles i la presència de Jesucrist, que continua fins a a la fi de la 

història.  

4) Reconèixer i valorar l’aportació fonamental de la fe cristiana en la creació de l’art i 

al cultura cristiana i de la humanitat.  

5) Desenvolupar la intel·ligència espiritual per mitjà de la reflexió i interiorització de les 

experiències d’autoconeixement sentit a la vida, vocació personal, meditació i 

pelegrinatge.  

6) Promoure la intel·ligència emocional per mitjà del coneixement i la vivència dels 

sentiments de plor, providència, penediment, fe, vida, generositat, col·laboració, 

vocació i pietat.  

7) Prendre consciencia de la importància de tenir una jerarquia de valors i de practicar 

els valors del perdoó, la fe, el servei, la celebració, la caritat, la solidaritat, la 
cooperació i la tolerància.  

 

 

 


