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En el present curs 2022 / 23 per a l´avaluació es tindran en consideració els aspectes següents: 

 Llibreta de continguts i activitats: dossier amb totes las activitats i exercicis realitzats en classe 

i separats per temes. 

 Participació activa en classe. 

 Proves escrites 

 Deures enviats per a casa 

 Asisstència i puntualitat 

 

 AVALUACIÓ EN CURSOS ESO (percentatges): 

70% TEORIA (DEURES, LLIBRETA ,TREBALLS) 

30% ACTITUT (COMPORTAMENT, PARTICIPACIÓ) 

 

NOTA FINAL: MITJANA DE LES TRES AVALUACIONS 

 

 

 

La llibreta de continguts abasta totes les activitats que es realitzen durant el curs: mapes 

conceptuals, esquemes, resums, activitats, comentaris de textos, etc. 

La presentació, l’ordre, l’ortografia són aspectes que també tindràn consideració per a la 

qualificació pertinent. 

 

 AVALUACIÓ BATXILLERAT 

50% CONCEPTES (ACTIVITATS, PROVES ESCRITES I TREBALLS REALITZATS EN CADA 

AVALUACIÓ) 

20% TREBALL ANUAL I EXPOSICIÓ 

20% ACTITUD 

10% PROCEDIMENTS: participació 

 



 

 

 AVALUACIÓ  SEGON BATXILLERAT 

PRIMERA AVALUACIÓ: Diversitat de textos relacionats en la temática propia de la asignatura. 

 

SEGONA AVALUACIÓ: Davant una llista de temes facilitats per la professora, els alumnes 

dividits en xicotets grups han de triar un tema i preparar de forma expositiva el contingut 

d’aquest.  

 

TERCERA AVALUACIÓ: Cada alumne de forma individual prepararà davant la resta de 

companys, un tema relacionat amb la religió i que siga motivador i original. 

 

En cada avaluació el percentatge es de 70% Teoria i 30% actitut 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 

 

En cas de no aconseguir la qualificació d’APROVAT, per a l’avaluació extraordinària l’alumne haurà 

de lliurar la relació d’activitats de les avaluacions que té suspeses. Aquesta relació d’activitats será 

facilitada per la professora en el document d’informe negatiu. 

 

 

 

 

 

PENDENTS 

 

Els alumnes amb l’assignatura pendent hauran de parlar amb la professora per tractar el cas. 

 

 

 

 

 

 

 
 


