CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RELIGIÓ 3r ESO
•

60% de la nota del trimestre s’obtindrà de la nota mitja dels treballs i de les proves
escrites d’avaluació. Aquestes proves combinaran exercicis i preguntes i podran fer-se
dues per trimestre si es creu convenient.
Als exàmens es podrà obtenir fins a mig punt afegit si hi ha menys de 5 faltes d’ortografia o
de morfosintaxi i està ben redactat (adequació i cohesió).
Durant el curs es farà un glossari de paraules i s’exigirà que s’escriguin correctament en els
exàmens.
Als exàmens hi haurà una pregunta extra i lliure, que l’alumat podrà desenvolupar al seu
gust. Podrà dur fotos i informació de casa. Valdrà un punt.

•

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 de la llibreta que es demanarà a l’alumne com a mínim
una vegada cada trimestre.

•

10% de la nota del trimestre s’obtindrà de l’observació sistemàtica de l’actitud de l’alumne
a l’aula i inclou la participació activa en les activitats proposades. 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 mitja
dels tres trimestres sigui 5.

•

Es podran recuperar els trimestres suspesos a l’examen de suficiència de juny.

•

L’alumnat amb tot el curs suspés haurà de fer la recuperació al setembre amb el
dossier de tasques d’estiu i la prova escrita.

MATERIALS I PRESENTACIÓ
a) Llibreta: cada alumne ha de tenir una llibreta on han de constar: exercicis de classe i
deures, apunts i esquemes, fotocòpies treballades a classe...
La llibreta es valorarà segons els següents criteris:
•

Lletra entenedora i bona presentació marges inclosos.

•

Apunts i exercicis ordenats i amb la data corresponent.

•

Fotocòpies complementàries que es reparteixin a classe han d’estar enganxades
al lloc pertinent.

•

Quan es comenci tema ha d’estar diferenciat especificant el nom del tema, el
número i començar-lo en un full nou.

b) Treballs: Els treballs que es detecti que estan copiats (d’internet o d’algun altre company),
es suspendran però es donarà l’oportunitat de repetir-los. Es descomptarà nota segons les
faltes d’ortografia, cada 10 faltes per pàgina es descomptarà 0’5 punts, com a màxim es
podrà treure 2 punts.
Criteris de presentació dels treballs:
• Han d’estar fets a mà amb lletra clara, o ordinador i en folis blancs.
• Si estan fets amb ordinador el tipus de lletra ha de ser 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.
c) 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 marcaran les faltes d’ortografia i es descomptarà 1 punt que es podrà

recuperar si ho repeteixen sense faltes.
En els treballs es tindrà molt en compte la presentació.
d) Els mapes o gràfics: es presentaran segons les indicacions del professor, amb la
llegenda adecuada, ben acabats, pintats amb colors difuminats, retolats amb majúscules

en negre. No es podrà fer servir fluorescents i els retoladors només per remarcar contorns
o els símbols necessaris. Els mapes o gràfics que no tinguin la qualitat demanada es
tornaran a fer de nou.
e) Les publicacions personals o col·lectives al bloc de la classe de religió: es remitiran
al correu electrònic del professor sense faltes d’ortografia (les quals Es marcaran les faltes
d’ortografia i es descomptarà 1 punt que es podrà recuperar si ho repeteixen sense faltes) i
amb les imatges i pàgines webs utilitzades referenciades amb la seva adreça electrònica
sencera.
Els treballs, exercicis puntuables, mapes, gràfics o publicacions al bloc de classe
presentats amb retard s’acceptaran, però es descomptarà nota. Si el retard és
superior a tres dies com a màxim l’alumne podrà obtenir un 5.

