CRITERIS D’AVALUACIÓ RELIGIÓ 2n ESO
50% de la nota del trimestre s’obtindrà de la nota mitja de les proves
d’avaluació (escrites, orals o amb suports audiovisuals i TIC). Aquestes proves
combinaran

exercicis

de

comprensió

lectora

de

fonts

històriques

o

periodístiques amb la resolució de preguntes, exposició d'arguments i
posicionaments crítics.
30% de la nota del trimestre s’obtindrà a partir de la nota mitjana dels
exercicis i deures proposats a classe i de la revisió del dossier del curs o llibreta
que es recollirà i puntuarà un cop cada trimestre.
20% de la nota del trimestre s’obtindrà de l’observació sistemàtica de l’actitud
de l’alumne a l’aula. D’entrada tots els alumnes comptaran amb aquest
percentatge del que se’ls descomptarà si cometen alguna de les següents
infraccions:
. No portar el material: - 0’10
. Molestar a classe, xerrar, no estar atent, menjar xiclet.... : - 0’20
. Arribar tard: - 0’10
. Treure el mòbil o portar auriculars: - 0’50
. Ser expulsat de l’aula: - 0’50
. Falta de motivació i participació: -0’10
(El descompte dels punts d’actitud poden anar acompanyats d’altres mesures
disciplinàries (falta lleu, greu, càstig sense pati...) si el professor/a ho creu convenient)

Per aprovar el curs cal haver aprovat dos trimestres i que com a mínim la
nota mitjana dels tres trimestres sigui 5. No tindran opció de fer mitjana
els alumnes que tinguin suspès un trimestre amb menys d’un 3
-

El mes de juny es podrà optar a la recuperació dels trimestres si es tenen
com a màxim 2 trimestres suspesos.
-

Si es suspèn el curs sencer caldrà anar als exàmens de setembre. Es
recuperarà l'assignatur amb la presentació d'un dossier d'activitats
d'estiu y la realització d'una prova de recuperació.
La qualificació final tindrà els següents components: Dossier, 35%; Prova
de recuperació 60% i un 5% corresponent a la nota de juny. Per recuperar
l'assignatura caldrà obtenir una nota mínima de 5.
El mateix procediment serveix per recuperar les matèries no superades
del curs anterior a la convocatòria de febrer.
-

L’opció de millorar la nota serà progressiva durant el curs. A cada prova
escrita hi haurà una pregunta extra que valdrà 1 punt, que els alumnes
podran preparar a casa. El dia de l’examen de recuperació de socials del
mes de juny, també hi haurà la possibilitat de presentar-se a un examen
de millora de nota que permetrà que l’alumne pugui augmentar com a
màxim 1 punt de la nota final de curs. Aquesta prova avaluarà continguts i
competències treballades durant el curs.
MATERIALS I PRESENTACIÓ
a) Dossier del curs: cada alumne ha de tenir un dossier on han de constar:
exercicis de classe i deures, apunts i esquemes, mapes, fotocòpies treballades
a classe...
El dossier es valorarà segons els següents criteris:
. Lletra entenedora i bona presentació.
. Portada amb el nom de l’alumne, curs i matèria.
. Apunts i exercicis ordenats i amb la data corresponent.
-Treballs concrets i produccions escrites i gràfiques

Treballs:. Els treballs que es detecti que estan copiats (d’internet o d’algun
altre company), es suspendran. Es descomptarà nota segons les faltes

d’ortografia, cada 10 faltes per pàgina es descomptarà 0’5 punts, com a màxim
es poden treure 2 punts. En els treballs es tindrà molt en compte la presentació:

Criteris de presentació dels treballs:
Han d’estar fets a ordinador i en folis blancs.
Tipus de lletra com a màxim del 12, amb el text justificat i interlineat com
màxim d’un espai i mig.
La primera pàgina serà un full en blanc amb el títol del treball, el nom
i el curs de l’alumne en el costat inferior dret, haurà de constar d’un
índex i les pàgines han d’estar numerades
Exercicis puntuables: es poden presentar a mà o a ordinador, en cas de ser a
mà amb lletra clara, respectant marges... i a ordinador seguint els mateixos
criteris que amb els treballs, es tindrà molt en compte la presentació en els dos
casos. Es marcaran les faltes d’ortografia i es descomptarà 1 punt.
Els treballs, exercicis puntuables o mapes presentats amb retard
s’acceptaran com a màxim el següent dia de classe i es descomptarà nota
pel retard.

