CRITERIS D´AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: RELIGIÓ
ASSIGNATURA: RELIGIÓ I MORAL CATÒLICA
NIVELL: ESO ( DE 1ER FINS A 4RT)
NORMES D´ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
En el cas que s´hagi de fer algun treball encomanat pel professor, s´ha de tenir en compte el següent:
NORMES D´ENTREGA
- Lliurar els treballs en el termini establert pel professor.
QUALIFICACIÓ
S´avaluarà:
- La pulcritud en la presentació dels treballs encomanats i en el quadern.
- L´expressió de l´alumne/-a i les faltes d´ortografia.
CRITERIS D´AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
CRITERIS
L´avaluació és contínua. S´avaluarà:
- Els exàmens, els treballs i les activitats.
- El quadern de classe de manera assídua i al final de cada trimestre. El quadern s´ha de dur al dia.
- L´interès per la matèria, el comportament a l´aula i la participació activa a classe.
QUALIFICACIÓ
La nota final serà la mitjana de les tres avaluacions. I el 100% de la nota es calcula amb els següents
percentatges:
- Els exàmens (60%).
- Els esquemes-resums copiats de cada tema (20 %).
- La realització dels exercicis, dels treballs i la participació activa a classe (10 %).
- L´actitud dins l´aula, l´interès per l´assignatura i el respecte cap al professor i entre els companys (10%).
Els exàmens i els esquemes-resum són obligatoris per aprovar la matèria.
RECUPERACIÓ
L´alumne/-a que suspengui una avaluació, aquesta es podrà recuperar si aprova la següent. En aquest cas, la
qualificació de la recuperació serà un 5.
Per recuperar l´assignatura al setembre, l´alumne/-a haurà de realitzar les tasques encomanades pel
professor (normalment resumir els temes vists a classe al llarg de curs) i haurà de realitzar l´examen escrit.
PENDENTS
Els/les alumnes que tinguin pendent l’assignatura i la facin al curs vigent, si aproven una avaluació,
automàticament els hi queda aprovada la matèria. Per aquesta finalitat, també es tindrà en compte la
realització dels exercicis, dels treballs i la participació activa a classe; així com l´actitud dins l´aula,
l´interès per l´assignatura i el respecte cap al professor i entre els companys.
En canvi, els alumnes que no la facin al curs vigent, hauran de realitzar unes tasques encomanades pel
professor (normalment resumir alguns temes acordats referents a la matèria del curs suspès) i haurà de

presentar-se a l´examen que es realitzi amb aquesta finalitat.
En ambdós casos, la nota es calcula segons els percentatges següents:
- Els exàmens (70%)
- Els esquemes-resums de cada tema (30 %)

