
 

 

Guia per al treball cooperatiu en classe de Religió 

2a Avaluació 

3r ESO 2013-2014 

Llistat de tasques a realitzar 

a) Elaborar un esquema sobre les persecucions cristianes. 
b) Elaborar un mural sobre les catacumbes i els símbols de l'art paleocristià. 
c) Exercici pàgina 45 
d) Exercicis pàgina 48. 
e) Preparar un mural comparatiu de les tres religions monoteistes basant-se en l'activitat 1 
de la pàgina 54. 
f) Activitat 2 pàgina 54 
g) Preparar un vídeo o una presentació de diapositives sobre les persecucions cristianes, el 
sagrament de la confirmació, el sagrament de l'orde, el judaisme, l'islam o el cristianisme. 
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Guia de seguiment del treball del grup.... 
CODIS      

 

Sessió de treball número 1 Data 

Tasques prèvies Responsable/s √ o x Observacions 

Imprimir aquesta fitxa de seguiment Secretari   

Llegir les pàgines 42 i 43 del llibre de text Tots els membres   

Vore els documentals: 
http://es.gloria.tv/?media=244888 
http://es.gloria.tv/?media=361579 
http://es.gloria.tv/?media=361582 
http://es.gloria.tv/?media=361580 
http://es.gloria.tv/?media=361581 

Tots els membres   

Tasques per a la sessió Responsable/s √ o x Observacions 

a) Elaborar un esquema sobre les persecucions cristianes.    

b) Elaborar un mural sobre les catacumbes i els símbols de l'art 
paleocristià. 

  Pot fer-se en format digital 

Tasques pendents per a la propera sessió Responsable/s 

  

  

 

Autoavaluació 
Havíem preparat bé la sessió? Molt bé Bé Poc Gens 

Hem treballat tots en les tasques de hui? Tots i bé Tots Algú no Només un 

Ens han quedat tasques pendents per a la propera sessió? Res Quasi res Una Totes 

Ens sentim satisfets de l'esforç realitzat? Molt Sí Poc Gens 

El resultat del treball ens pareix... Molt bo Bo Regular Dolent 

 

Incidències que volem remarcar 

 
 
 
 

 

Hem aprés... 
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Guia de seguiment del treball del grup.... 
CODIS      

 

Sessió de treball número 2 Data 

Tasques prèvies Responsable/s √ o x Observacions 

Vore els documentals: 
http://es.gloria.tv/?media=186676 
http://es.gloria.tv/?media=186679 

Tots els membres   

Llegir pàgines 44, 45, 46, 47 del llibre de text Tots els membres   

    

    

Tasques per a la sessió Responsable/s √ o x Observacions 

c) Exercici pàgina 45 
 

   

d) Exercicis pàgina 48. 
 

  Pot fer-se en format digital 
la taula 

Tasques pendents per a la propera sessió Responsable/s 

  

  

 

Autoavaluació 
Havíem preparat bé la sessió? Molt bé Bé Poc Gens 

Hem treballat tots en les tasques de hui? Tots i bé Tots Algú no Només un 

Ens han quedat tasques pendents per a la propera sessió? Res Quasi res Una Totes 

Ens sentim satisfets de l'esforç realitzat? Molt Sí Poc Gens 

El resultat del treball ens pareix... Molt bo Bo Regular Dolent 

 

Incidències que volem remarcar 

 
 
 
 

 

Hem aprés... 
 
 
 
 
 

 

http://es.gloria.tv/?media=186676
http://es.gloria.tv/?media=186679
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Guia de seguiment del treball del grup.... 
CODIS      

 

Sessió de treball número 3 Data 

Tasques prèvies Responsable/s √ o x Observacions 

Vore els documentals: 
https://www.youtube.com/watch?v=wEWGHsnPVhc 
https://www.youtube.com/watch?v=4Woe_GggCgk 
 

Tots   

Llegir les pàgines 50, 51, 52, 53 i 54 del llibre de text Tots   

    

Tasques per a la sessió Responsable/s √ o x Observacions 

e) Preparar un mural comparatiu de les tres religions 
monoteistes basant-se en l'activitat 1 de la pàgina 54. 
 

   

    

    

Tasques pendents per a la propera sessió Responsable/s 

  

  

 

Autoavaluació 
Havíem preparat bé la sessió? Molt bé Bé Poc Gens 

Hem treballat tots en les tasques de hui? Tots i bé Tots Algú no Només un 

Ens han quedat tasques pendents per a la propera sessió? Res Quasi res Una Totes 

Ens sentim satisfets de l'esforç realitzat? Molt Sí Poc Gens 

El resultat del treball ens pareix... Molt bo Bo Regular Dolent 

 

Incidències que volem remarcar 

 
 
 
 
 

 

Hem aprés... 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wEWGHsnPVhc
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Guia de seguiment del treball del grup.... 
CODIS      

 

Sessió de treball número 4 Data 

Tasques prèvies Responsable/s √ o x Observacions 

Descarregar la fitxa per preparar les preguntes tipus test Secretari   

  
  

    

    

Tasques per a la sessió Responsable/s √ o x Observacions 

f) Activitat 2 pàgina 54 
 

  Cal portar-ho imprés en 
cartolina per al proper dia 

    

    

    

Tasques pendents per a la propera sessió Responsable/s 

  

  

 

Autoavaluació 
Havíem preparat bé la sessió? Molt bé Bé Poc Gens 

Hem treballat tots en les tasques de hui? Tots i bé Tots Algú no Només un 

Ens han quedat tasques pendents per a la propera sessió? Res Quasi res Una Totes 

Ens sentim satisfets de l'esforç realitzat? Molt Sí Poc Gens 

El resultat del treball ens pareix... Molt bo Bo Regular Dolent 

 

Incidències que volem remarcar 

 
 
 

 

Hem aprés... 
 
 
 
 

 


