CRITERIS D’AVALUACIÓ
CURS 2021-2022
Etapa: ESO

Curs:2n

Matèria: RELIGIÓ
Professor/a: Albert Antúnez

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins la nota de l’avaluació
1a avaluació
Activitat
Dossier

Actitud

Criteris d’avaluació

Descripció

Pes

•

L’alumne/a realitza el dossier a classe, seguint
les indicacions del professor. Al llarg de la
unitat l’alumne haurà d’anar realitzant el seu
dossier amb tots els apunts/resums presos a
classe així com de totes les activitats de la
unitat. El dossier es lliurarà al final de
l’avaluació.
• L’alumne/a :
o Sap i identifica els diferents temes treballats
en la unitat.
o Presenta el dossier amb les pautes
donades pel professor.
Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la
matèria, realització d’activitats i deures, assistència, puntualitat, etc.)
Presentació del
dossier unitat 1: La
religió i
l’experiència
religiosa

85%

15%

2a avaluació
Activitat
Dossier

Actitud

Criteris d’avaluació

Descripció

Pes

•

L’alumne/a realitza el dossier a classe, seguint
les indicacions del professor. Al llarg de la
unitat l’alumne haurà d’anar realitzant el seu
dossier amb tots els apunts/resums presos a
classe així com de totes les activitats de la
unitat. El dossier es lliurarà al final de
l’avaluació.
• L’alumne/a :
o Sap i identifica els diferents temes treballats
en la unitat.
o Presenta el dossier amb les pautes
donades pel professor.
Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la
matèria, realització d’activitats i deures, assistència, puntualitat, etc.)
Presentació del
dossier unitat 2: El
país de Jesús
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15%

Nª de revisió: 00

CRITERIS D’AVALUACIÓ
CURS 2021-2022
3a avaluació
Activitat

Criteris d’avaluació

Descripció

Pes

•

L’alumne/a realitza el dossier a classe, seguint
les indicacions del professor. Al llarg de la
unitat l’alumne haurà d’anar realitzant el seu
dossier amb tots els apunts/resums presos a
classe així com de totes les activitats de la
unitat. El dossier es lliurarà al final de
l’avaluació.
• L’alumne/a :
o Sap i identifica els diferents temes treballats
en la unitat.
o Presenta el dossier amb les pautes
donades pel professor.
Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la
matèria, realització d’activitats i deures, assistència, puntualitat, etc.)

Dossier

Presentació del
dossier unitat 3:
Jesucrist

Actitud

85%

15%

Observacions:
•

Si cal fer algun ajustament durant el curs d’aquestes activitats previstes, es
comunicarà amb temps als alumnes i s’especificaran el nous percentatges per a la
nota final.

Càlcul de la nota final de la matèria
Cal aprovar cadascuna de les tres avaluacions. La nota final de la matèria es calcula fent
la mitjana de les tres avaluacions aprovades.

Recuperació
La recuperació durant el curs
Avaluació

Activitats de recuperació

Qualificació

1a

Lliurament treball de recuperació indicat pel professor

2a

Lliurament treball de recuperació indicat pel professor

3a

Lliurament treball de recuperació indicat pel professor

Recuperat (5) o No
Recuperat (nota igual o
superior a la de
l’avaluació).

Extraordinària
Activitat
Treball

Data d’aprovació: 03/05/2018

Descripció
Lliurament treball de
indicat pel professor
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Pes
recuperació

100%

Nª de revisió: 00

