
 

 

ASSIGNATURA: RELIGIÓ  CURS: 2n 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 es pot 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 4. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. Jesús de 
Nazaret. 

 
1. Analitzar les fonts d’informació sobre Jesús i el seu temps. 

 

2. Analitzar els textos bíblics i interpretar-los segons les regles i mètodes bíblics. 
 

3. Confeccionar esquemes a partir de les dades bíbliques per a estructurar el 
més essencial del missatge de Jesús. 

 

4. Relacionar uns textos bíblics amb altres (ex.: els fets i les paraules de Jesús). 
 

5. Relacionar les expressions religioses, artístiques i culturals con el missatge 
evangèlic. 

 

6. Relacionar les formulacions de la fe cristiana con el missatge i els 
esdeveniments evangèlics.  

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE 



 

 

Tema 5. Evangelios y moral de Jesús.  

Tema 6. Evangelios y resurrección de Jesucristo. 
 

1. Enumerar i analitzar els elements bàsics de la moral  cristiana, a partir del 

missatge de Jesús sobre el regne de Déu, per a saber aplicar-los a la vida 
personal i social. 

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

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

catòlica. 
 

3. Saber explicar els conceptes de moral, bé i la moral cristiana. 
 

4. Analitzar els textos bíblics i interpretar-los segons les regles i mètodes bíblics. 

 
5. Explicar el procés de formació dels evangelis. 

 
6. Entendre el sentit de la mort i resurrecció per al cristià a la llum de l’exemple de 

Jesucrist.  

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

 
Tema 7. Iglesia, Jesucristo y Bautismo. 

Tema 8. Iglesia, Jesucristo  Eucaristía. 
 

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

primitiva.  
 

2. Analitzar els factors històrics, culturals i geogràfics dels fets de la història de 
l’Església. 

 

3. Interpretar i representar los fets més rellevants de la història de l’Església 
primitiva. 

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

context històric. 
 

5. Identificar i seleccionar dades sobre objectes, persones i accions sagrades de 

l’entorn. 
 

6. Analitzar i interpretar els símbols i ritus cristians. 
 

7. Relacionar la pràctica actual de les celebracions litúrgiques amb el seu sentit 

original  amb la seves  experiències més significatives de la condició humana. 
 

8. Confeccionar un quadre sinòptic sobre els sagraments del baptisme i l’eucaristia. 
 
 

 



 

 

 

MÍNIMS: 
 

1) Expressar i valorar les característiques de la resurrecció de Jesucrist en relació 

amb els Evangelis, la Història de la Salvació i les investigacions actuals sobre la 

vida després de la mort.     

2) Investigar i descriure les característiques dels sagrament del Baptisme en relació 

amb Jesucrist i la seva presència a l’Església. 

3) Conèixer i expressar les característiques dels sagrament de l’Eucaristia en relació 

amb Jesucrist i la seva presència en l’Església i a la missa.  

4) Reconèixer i valorar les característiques de la Confirmació i la presència de 

l’Esperit Sant en aquest sagrament i en la vida de l’Església.  

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

les experiències espirituals de la natura, l'autoconeixement i la reflexió sobre fets 

de la vida diària.    

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

sentiment de la religiositat, alabança, alegria, resurrecció, oració sacrifici, 

fortalesa i desig de Déu.  

7) Prendre consciència de la importància de clarifica, elegir i practicar els valors del 
cristianisme com les benaurances, els Deu Manaments, la humanització, la 

confiança, la fraternitat, l'esperança, el compatir i l’autenticitat.  

 

 

 


