CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: RELIGIÓ
ASSIGNATURA : RELIGIÓ I MORAL CATÒLICA
NIVELL: ESO: 1r fins a 4t
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
- Tenir interès en la matèria i un bon comportament.
- Participació activa en l'aula.
- Lliurar els treballs en els terminis que hagi establert el professor.
- Dur sempre el material que s'hagi lliurat per les diverses activitats en l'aula.
- Tenir el quadern sempre al dia.
- Pulcritud en la presentació de les activitats demanades i en el quadern.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
- S'avaluarà el comportament a classe i la predisposició a col·laborar amb el grup.
- Autonomia de l'alumnat.
- Es revisarà el quadern de manera assídua i a final de cada trimestre.
- Es tindrà en compte els deures fets.
- Avaluació contínua.
- Exàmens d'una o més unitats.
- La nota final es realitzarà fent la mitjana de les tres avaluacions.

NOTA D'AVALUACIÓ
10% de la nota correspondrà a l'actitud. El bon comportament, l'assistència a classe,
participació, interès, respecte cap al professor i els companys, etc.
40% de la nota tindrà en compte la constància en la feina, la realització dels treballs,
la intervenció activa a classe, dur al dia els deures, etc.
50% de la nota restant tindrà a veure amb els conceptes apresos a través dels
exàmens.

RECUPERACIONS
Consistirà en el lliurament d'un dossier a finals de juny que l'alumnat haurà de fer
durant les vacances d'estiu. Si està incomplet o mal presentat no serà acceptat. Per
tant, no presentar el dossier correctament significa no aprovar. Aquest treball no serà
tingut en compte si la nota de l'examen és inferior a 3.

PENDENTS
Es lliurarà a l'alumnat un dossier el qual s'haurà de fer si volen recuperar la matèria.
Si està incomplet o mal presentat no serà acceptat. Després es farà un examen per
veure la competència que s'ha adquirit.

