
 

 

ASSIGNATURA: RELIGIÓ  CURS: 3r 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 PRIMER TRIMESTRE 
 

Tema 1. El sentido religioso del hombre. La persona busca a Dios. 
 

1. Obtenir dades sobre el fet religiós cristià a partir de l’observació directa.  
 

2. Interpretar enquestes, estadístiques i qüestionaris sobre l’experiència religiosa a 

la societat actual. 
 

3. Saber utilitzar i valorar informacions escrites i audiovisuals sobre la religió 
catòlica i les seves manifestacions. 
 

4. Analitzar i discernir les dades i interrogants que a les diverses àrees del 
currículum presenten sobre el cristianisme i la religió en general. 

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

Bíblia.  

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE 



 

 

Tema 2. El sentido cristiano de la vida.  

Tema 3. El pecado, el Perdón y la Unción. 
 

1. Saber explicar el sentit últim de la vida segons el fet religiós. 

 
2. Conèixer i explicar les respostes per a les religions monoteistes: cristianisme, 

judaisme i islam. 
 

3. Explicar quins són els sagraments de la curació.  

 
4. Relacionar els sagraments i la seva institució a través de Jesucrist.  

 
5. Realitzar un quadre explicant les fases o accions dels sagraments de la curació. 

 

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

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

 
Tema 4. Jesucristo vocación y Orden. 
 

 
1. Entendre quins són els sagraments de l’Esperit. 

 
2. Definir què és la vocació cristiana.  

 

3. Relacionar la vocació cristiana amb el sagramento de l’Orde sacerdotal. 
 

4. Saber explicar i entendre la litúrgia del sagramento de l’Orde. 
 

5. Relacionar el sagramento i la seva institució a través de Jesucrist. 

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

Bíblia.  
 

 
 
 

MÍNIMS 
 

 
1. Descobrir i conèixer el desig de l’infinit i de Déu que existeix en l’ésser humà, i la 

diversitat de camins personals i cristians que existeixen per a trobar-se amb Ell.     

2. Analitzar i interpretar la necessitat humana de donar sentit a la pròpia vida i el 

sentit quotidià i últim de la vida que dóna el cristianisme i les religions monoteistes.  

3. Investigar i interpretar correctament el pecat i els sagraments del Perdó i la Unció 

dels malalts. 

4. Investigar i fonamentar correctament la relació existent entre Jesucrist, la vocació 



 

 

cristiana i el sagrament de l’Ordre sacerdotal.      

5. Conèixer i aplicar la moral cristiana de la vida humana en relació amb Jesucrist, 

l’Església i la recerca de solucions als atemptats actuals contra la vida. 

 
 

 
 

 

 


