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1. Criteris d’avaluació en relació a les competències clau 

1r ESO 
1. Relaciona i distingeix, verbalment, l’origen de la creació en els relats mítics de l’antiguitat i en 

el relat bíblic.CCLI, CEC 
2. Reconeix i indica les diferències existents entre l’explicació teològica i l’explicació científica 

de la creació.CCLI, CMCT, CAA, CMCT, CEC 
3. Coneix, interpreta i construeix una línia temporal amb els principals esdeveniments i 

personatges de la història d’Israel.CMCT, CD, CAA, CEC 
4. Cerca relats bíblics i selecciona gestos i paraules de Déu que posen de manifest la seva 

manifestació al poble d’Israel.CCLI, CAA 
5. Descobreix i exposa les raons que acrediten la historicitat dels quatre evangelis. CMCT, CAA 
6. Identifica i classifica de manera raonada les diferències entre la naturalesa divina i la 

naturalesa humana de Jesús segons els relats evangèlics.CCLI, CSC, SIEE, CAA 
7. Indica i explica les distintes formes de presència de Jesucrist en l’Església: els sagraments, 

la paraula de Déu, el servei de l’autoritat i la caritat.CCLI, CSC, CEC 
8. Associa l’acció de l’Esperit en els sagraments amb les distintes etapes i moments de la 

vida.CSC, CEC, SIEE. 
 

2n ESO 
1. Valora, en situacions de l’entorn més proper, la dignitat de tot ésser humà amb 

independència de les capacitats físiques, cognitives, intel·lectuals i socials.CAA, CSC, CEC 
2. Classifica accions diverses dels éssers humans que respecten o bé destrueixen la creació i 

en valora les conseqüències positives o negatives. CSC, SIEE, CEC, CMCT 
3. Cerca i escull personatges significatius del poble d’Israel i identifica i analitza la seva 

resposta com a creients. CCLI, CAA, CEC 
4. Identifica, classifica i compara les característiques fonamentals dels Llibres Sagrats, mostrant 

interès per conèixer-ne l’origen. CCLI, CEC 
5. Coneix i descriu les característiques del Déu dels cristians: un únic Déu en tres persones. 

CCLI, CEC 
6. Confecciona un recurs didàctic que expressi els moments més rellevants de la història de la 

salvació segons la fe cristiana tal com ha estat formulada en el Credo. CD, SIEE 
7. Localitza en el mapa els llocs d’origen de les primeres comunitats cristianes i en descriu les 

característiques. CCLI, CMCT, CD, CAA, SIEE, CEC 
8. Elabora materials didàctics, amb el recurs de les TIC, en els quals es reflecteixi la 

universalitat i l’apostolicitat de l’Església Catòlica.CD, SIEE, CEC 
 



3r ESO 
1. Expressa i comparteix en grup situacions o circumstàncies en les quals reconeix l’anhel de 

l’ésser humà per la felicitat i la plenitud en la realització personal.CCLI, CSC 
2. Analitza el text sagrat i observa la diferencia entre la veritat revelada i el text literari; i, amb 

llenguatge actual, recrea un relat de la veritat revelada sobre el pecat original.CCLI, CAA, 
SIEE, CEC 

3. Cerca i selecciona biografies de persones que han canviat de vida arran de la seva trobada 
amb Jesús. CCLI, CD, CSC, CEC 

4. Descobreix i descriu com Jesús no imposa la seva voluntat a ningú sinó que ofereix a tothom 
la seva amistat. CCLI, CAA, SIEE, CSC 

5. Cerca, selecciona, presenta i justifica l’experiència d’una persona que ha descobert Crist en 
l’Església. CCLI, CAA, SIEE 

6. Demostra, mitjançant exemples prèviament seleccionats, que l’experiència cristiana ha estat 
generadora de cultura al llarg de la història. CCLI, CAA, CEC, CSC 

 

4rt ESO 
1. Descobreix i classifica els trets més importants (ensenyaments, comportaments i culte) en les 

religions monoteistes. CCLI, CD, CAA, CEC 
2. Analitza i debat les principals diferències en la forma de manifestar-se Déu a la humanitat 

segons les diverses religions.CCLI, CAA, CSC, SIEE, CEC 
3. Identifica i aprecia la fidelitat permanent de Déu en la història d’Israel. CAA, CEC, SIEE. 
4. Identifica, classifica i compara els trets més rellevants del Messies sofrent i del Messies 

polític. CCLI, CEC, CAA, CSC 
5. Descobreix i descriu com van néixer les primeres comunitats cristianes segons el llibre dels 

Fets dels Apòstols.CCLI, CAA 
6. Llegeix i procura comprendre fragments de l’evangeli i descriu la missió salvífica de Jesús. 

CCLI, CSC, SIEE 
7. Adquireix l’hàbit de reflexionar en la recerca del bé quan té l’oportunitat l’elegir entre diverses 

opcions possibles. CCLI, CAA, SIEE, CEC, CSC 
8. Cerca algunes iniciatives de l’Església del seu entorn proper que mostren l’afany per 

construir la civilització de l’amor.CCLI, CD, CSC, SIEE, CEC 
 

2. Tipus d’avaluació. 

2.1. Avaluació inicial. 
Realitzada a l’inici del curs i valorada amb criteris comuns, consistirà en un anàlisi de les 
competències, coneixements, capacitats i aptituds de l’alumnat, amb la finalitat d’establir el 
punt inicial de la nostra actuació pedagògica així com el nivell de cada alumne per ajustar 
l’atenció que necessita per assolir els objectius. 
 



2,2. Avaluació formativa. 
L’avaluació de cada alumne serà individualitzada al llarg de tot el curs. El professor anotarà 
al quadern de notes el desenvolupament de les activitats que es facin i els resultats 
obtinguts.  
Tindran una valoració específica els següents aspectes: 
- Valoració de la tasca diària a l’aula. 
- Valoració de l’actitud (respecte a les normes de comportament, participació, portar el 
material, puntualitat…). 
- Implicació en la pròpia autoavaluació que fa l’alumne de la seva tasca. 
- Valoració del producte de les diverses activitats desenvolupades a l’aula. 
 

2.3. Avaluació sumativa. 
L’actitud: 30% de la nota. 
Activitats d’aula: 35% de la nota. 
Tests i exàmens: 35% de la nota. 
 
Per superar la matèria trimestralment la nota ha de ser igual o superior a 5 (suficient) tenint 
en compte el promig ponderat abans anotat. L’alumnat amb una nota trimestral inferior a 5 
haurà de recuperar el trimestre. Per fer-ho l’alumne/a haurà de realitzar un treball amb els 
continguts treballats al llarg del trimestre. Aquest treball l’haurà de realitzar al llarg del curs. 
 

2.4. Avaluació final i recuperacions. 

2.4.1. Avaluació final 
- Per aprovar el curs la nota final de matèria ha de ser igual o superior a 5. Aquesta nota 
serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres. En el cas que la matèria no ocupi els tres 
trimestres la mitjana es farà a partir dels trimestres cursats. 
- L’alumnat que tingui, al final de curs, una nota inferior a 5 haurà de presentar-se a les 
recuperacions de setembre. 
 

2.4.2. Recuperació setembre 
La recuperació de setembre consisteix, en primer lloc, en una prova escrita de totes les 
unitats cursades al llarg del curs. Aquesta prova valdrà un 60% de la nota. En segon lloc, en 
l’entrega d’un dossier de treball que l’alumne farà durant l’entiu i que valdrà un 40% de la 
nota. 
 



3. Cursos anteriors 
En el cas que l’alumne passi de curs amb la matèria pendent podrà recuperar al llarg del 
curs en les dates que es determinin.  
Aquesta recuperació consisteix en:  

● Prova escrita de totes les unitats didàctiques realitzades durant el curs. Percentatge: 
60% de la nota. 

● Dossier d’exercicis de recuperació que l’alumne lliurarà el dia de la prova escrita. 
Percentatge: 40% de la nota  

Si la recuperació que es fa durant el curs es suspèn, l’alumne pot presentar-se a la 
convocatòria de Setembre junt amb l’alumnat del curs corrent.  
Els diferents nivells se superen de manera independent. L’aprovat d’un determinat curs no 
implica l’aprovat de nivells inferiors. 


