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Avaluació

CURS 2017/18

MATÈRIA: RELIGIÓ

CURS: SEGON BATXILLERAT

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Reconèixer la importància i universalitat del fenomen religiós en les diferents
cultures, en particular del cristianisme.
Sintetitzar els continguts fonamentals del missatge cristià des de les fonts
bíbliques i doctrinals de l’Església.
Descobrir el sentit de la dignitat del ser humà, partint de la seva creació, el
valor de la seva vida i la seva transcendència.
Analitzar la relació de la fe amb la cultura actual, valorant la seva aportació
mútua.
Conèixer els elements bàsics de la Doctrina Social de l’Església catòlica, a fi
d’interpretar a la seva llum la realitat sòcio-econòmica del món.
Reconèixer els continguts ètics del missatge cristià i saber-los aplicar en la
construcción de la societat.
Analitzar els valors del cristianisme, contrastant-los amb els valors dels
humanismes del nostre temps.
Adquirir una actitud de respecte i valoració envers les persones de diferent
cultura i ideologia, a fi de construir mitjançant el diàleg una convivència en pau i
concòrdia.
Identificar com la fe es manifesta en l’art religiós del nostre temps.
Descobrir el significat profund de l’activitat humana, com a manifestació de la
propia dignitat, aplicant els criteris cristians a l’activitat laboral.
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EINES D’AVALUACIÓ
Es farà un examen per trimestre, es valorarà l’ordre, prersentació i continguts
de la llibreta, es valorarà l’actitud a classe i la qualitat dels treballs. Tots
aquests elements es tindràn presents a parts iguals.
SISTEMA DE RECUPERACIÓ
1. Les avaluacions suspeses es recuperaran al maig.
2. Els alumnes que no hagin superat el curs hauran de realitzar un examen
extraordinari de recuperació al juny.
3. La nota màxima de qualsevol recuperació no serà superior a 5.

NORMATIVA
Currículum batxillerat: Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/curriculum/
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