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El treball per a aquesta avaluació és un treball d’investigació. Per açò, hauràs de 
cercar pel teu compte la informació relativa al contingut del mateix i organitzar-la 
segons el guió que et propose. Has d'escollir entre els següents temes: 
- Vida de Sant Pau de Tars i els seus viatges apostòlics. 
- Els principals concilis cristológics de l'antiguitat: Nicea, Efés i Calcedònia. 
- Les persecucions romanes als cristians. 
- Les catacumbes i l'art paleocristià. 

El treball es lliurarà abans de la data indicada en el calendari. Estarà mecanografiat 
en fulls A-4 i tindrà inexcusablement el guió que s'exposarà a continuació. 
(Qualsevol treball que no es corresponga amb aquest guió serà considerat no 
vàlid.) 
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1.- Portada 
Serà la primera fulla del treball i en ella es faran constar els ítems següents: 
Nom i cognoms de l'alumne 
Títol del treball 
Curs i avaluació       

2.- Índex 
S'inclourà un índex del propi treball on es faran constar els diferents apartats del 
mateix remetent a la pàgina en la qual es troben. 

3.- Cronologia 
Es dibuixarà una línia temporal vertical o horitzontal. En un costat de la mateixa 
s'inclouran els fets més significatius del propi treball, i en l'altre la data en què van 
tenir lloc.       



Pascual Sanchis 

4.- Desenvolupament 
Aquest apartat és el que constitueix el cos del treball. Ací és on has de desenvolupar 
els resultats de la teua investigació. En aquest apartat és on es concentra la 
informació que has arreplegat, seleccionat i analitzat. Pots fer tants sub-apartats 
com consideres per a explicar-te millor. És, sens dubte, l'apartat més extens del 
treball. Pots incloure imatges si aquestes ajuden a aclarir la informació. Si còpies i 
pegues, assegura't de llegir el que còpies. 

5.- Comentari Crític Personal 
No es tracta de dir si t'ha agradat molt o no el treball. Es tracta que reflectisques 
per escrit algunes de les coses que has après en la realització del treball. Pots 
prendre-t'ho com una autoavaluació sobre el mateix. 
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6.- Bibliografia 
Ací vas a citar les teues fonts d'informació. Has de ser acurat amb les fonts i citar-
les de forma precisa perquè siga possible contrastar la veracitat de la teua 
informació. 
Lloc d'on s'haja obtingut la informació. 
- Si és un llibre: Títol, autor i pàgines. 
- Si és un diccionari o enciclopèdia: Títol, pàgines i paraula que s'ha cercat. 
- Si és una enciclopèdia digital: Títol, any d'edició i paraula que s'ha cercat. 
- Si és una pàgina web: http://www. nom de la pàgina. Més el dia de consulta. 
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- El treball s’entregarà el dia indicat al calendari o amb antelació al mateix. No 
s’acceptaran treballs entregats amb posterioritat.  
-El treball estarà perfectament enganxat de manera que no es puguen desprendre 
fulls del mateix. S’aconsella usar una funda de plàstic con sujecció de clip. 
- El treball s’entregarà completament redactat en valencià físicament en paper i 
l’alumne conservarà una còpia digital per si li fora requerida 
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http://ec.aciprensa.com/wiki/P%C3%A1gina_Principal
http://www.historiadelaiglesia.org/
http://mercaba.org/BIBLIOTECA1.htm
http://www.es.catholic.net/conocetufe/358/804/articulo.php?id=9756
http://www.primeroscristianos.com/

