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1-  FULL D'INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA 
 
MATÈRIA: RELIGIÓ. 
Nom el professor/a: Enric Grau 
Curs i grup: 1r de l'ESO, curs 2019-2020. 
 
1. CONTINGUTS 

1. El fet religiós. 
2. Les grans preguntes de l’ésser humà. 
3. Fonaments del cristianisme. 
4. L'Església i la Història. 
 

2. COMPETÈNCIES A ASSOLIR. 
1. L'ésser humà primitiu davant el medi, la mort i el més enllà. El sentit dels 

cultes funeraris i els ritus de sacrificis. 
2. Els orígens de les pràctiques religioses.      
3. Els relats mítics sobre l'home i Déu en les religions ja desaparegudes: 

Mesopotàmia, Egipte, Grècia i Roma.       
4. Les grans tradicions religioses del món: l'Hinduisme i el Budisme. 
5. Les grans tradicions religioses monoteistes avui: Judaisme i l'Islam.      
6. Les grans tradicions religioses del món: el Cristianisme.       
7. Les Benaurances, anunci joiós de Déu i del seu Regne. Seguiment i 

identificació amb Jesucrist.    
8. La vida com a projecte personal. La dignitat de la persona. La persona 

humana principal preocupació de l'Església. La moral de l'amor. 
3. CRITERIS D'AVALUACIÓ. 
L'AVALUACIÓ educativa es concebuda com un procés enfocat a la valoració del 
grau de consecució de les capacitats expressades en els objectius. La flexibilitat es 
el criteri bàsic pel qual s’estableixen els criteris a aplicar segons la realitat de cada 
aula i de cada alumne, i possibles adaptacions específiques per raó de situacions 
educatives determinades. 
Al final de cada avaluació es realitzava una mitjana numèrica ponderada per 
obtindré la qualificació corresponent. 
La nota final de la convocatòria ordinària de Juny serà la mitjana numèrica 
ponderada de les notes trimestrals (avaluacions). La RECUPERACIÓ de la matèria 
no es farà trimestralment, les possibles avaluacions pendents es recuperen per mitjà 
d'una prova escrita a la  mes de juny. 
Els alumnes que no han superat el curs tenen l'oportunitat de la convocatòria 
extraordinària de Juny; consistirà en la presentació d'un “Dossier de recuperació” 
que tindrà una valoració d'un 40% i una prova escrita amb una valoració d'un 60%. 
Tal i com marca el nou decret d'avaluació, la matèria s'avaluarà a partir del grau 
d'assoliment de les competències que conformen cada una de les dimensions.  
Obtenció de la qualificació global de l’àrea:          
Controls específiques, participació diàlegs i presentació de resums 50%  
Exercicis i activitats i elaboració de resums     40% 
L’actitud a classe envers els companys i el professorat   10% 


