IES PORT D'ALCÚDIA
Full resum
1r ESO

Departament de Geografia i Història.
Subdepartament de Religió Catòlica.

1. CONTINGUTS.
PRIMERA AVALUACIÓ:
Unitat didàctica 1: Les religions actuals: l'existència més enllà de la mort.
Unitat didàctica 2: Els valors de les persones creients: en què es fonamenten?
SEGONA AVALUACIÓ:
Unitat didàctica 3: Les religions actuals: la seva visió del món i els seus valors.
Unitat didàctica 4: Les religions actuals a la conca Mediterrània: judaisme, cristianisme i islam.
TERCERA AVALUACIÓ:
Unitat didàctica 5: El Jesús del segle I: la seva vida.
Unitat didàctica 6: El Jesús del segle XXI: el seu missatge.
2. CRITERIS D'AVALUACIÓ.
• Es realitzarà, com a mínim, una prova escrita per avaluació que computarà el 50% de la
qualificació.
• Els treballs dins l'aula aportaran el 20% de la nota.
• L’actitud de respecte mutu dintre de l’aula, el treure profit del temps de classe, el
desenvolupament dels hàbits de feina, la participació activa en les activitats del grup, la
coresponsabilitat en la cura del mobiliari de l’aula i de l’ambient de la classe constitueixen
activitats ordinàries de classe, i suposen el 15% de la qualificació.
• Les activitats específiques de classe es consideren treballs que es desenvolupen a l’aula, i representen un 10% de la nota.
• Es optativa la realització d’un treball fora del temps de classe durant cada avaluació,
significarà el 5% de la nota en l’avaluació contínua.
3. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.
• La qualificació ordinària en cada avaluació es calcularà a partir la suma aritmètica dels
percentatges especificats anteriorment.
• La qualificació ordinària final del curs serà el valor resultant de la mitja aritmètica de les tres
avaluacions.
• Per aprovar el curs per avaluació ordinària contínua es necessària una nota mínima de 3,5 en
cada avaluació, i que el promig de les tres avaluacions resulti igual o superior a un 4,5.
• La recuperació de les avaluacions suspeses es farà al final de cada avaluació.
• D’acord amb els criteris generals del centre educatiu i del propi departament, si no se supera
l’assignatura de forma ordinària, el professor proposarà una recuperació, per parts, al final
del curs acadèmic.
• D’acord amb els criteris generals del centre educatiu i del propi departament, si l’avaluació
final ordinària no és favorable, s’oferirà una possibilitat de recuperació al setembre. En el
cas d'haver de presentar-se pel setembre, es realitzarà un examen que representarà el 100%
de la nota.

