AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA DE RELIGIÓ
Distribució percentual de les notes de l’assignatura:
Continguts:
50% - sobre els continguts treballats a classe i que s’avaluaran amb les fitxes
realitzades pels alumnes. A més, dues fitxes sobre dues pel·lícules visionades a
l’hora de classe i relacionades amb les temàtiques estudiades. Cada un
d’aquests treballs es valorarà sobre 10 punts. També es farà, al menys, un
treball (grupal o individual) per trimestre.
25% - presentació de la llibreta i fitxes on s’han de trobar els apunts de
classe i els exercicis. A la llibreta s’avaluaran les competències, mirant que la
feina realitzada sigui la correcta. La presentació ha de ser curosa. La llibreta es
revisarà, com a mínim, dos cops per avaluació. La llibreta es qualificarà sobre
10. Totes les feines han d’estar realitzades a mà i a la llibreta, que l’alumnat
haurà de portar específicament per l’assignatura de religió.
Actitud i participació:
25% - actitud, entesa com l’interès de l’alumne per l’assignatura, portant a
classe el material (quadern, fitxes i material per escriure), seguint la classe amb
atenció i respecte, participant a les activitats en grup i/o debats, mostrant
respecte i tolerància per les opinions dels altres, sent puntual. La nota d’actitud
queda a criteri del professor que tindrà també notes referents a aquest aspecte
(puntualitat, participació, comportament, etc.)
L’assignatura no és d’avaluació contínua. És a dir, en cas de què un alumne
suspengui una avaluació la podrà recuperar a la següent si realitza les activitats
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la avaluació, o mitjançant un acord amb el professor, realitzant un treball extra.
Això es justifica perquè al tractar-se d’una assignatura on no es realitzen
exàmens de continguts (excepte el cas excepcional de mal comportament per
part del grup) es necessari que l’alumnat faci les tasques encomanades a
classe per a poder-lo avaluar de manera correcta.
En cas de què un alumne no realitzi cap activitat durant una avaluació (o sigui,
que a la pràctica abandoni aquesta assignatura durant una o vàries
avaluacions),
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avaluació/ons realitzant les activitats o fent un treball extra, d’acord amb el

professor. Sempre que això succeeixi, la nota màxima que pot obtenir l’alumne i
que li farà mitjana amb les altres és de 5.

