
Continguts i Distribució Temporal 

1 a Avaluació 2a Avaluació 3a Avaluació 

01_LA BÍBLIA. ANTIC TESTA-

MENT 
03_ L’ESGLÉSIA: CARISMES I 
FUNDACIÓ 

05_AQUESTA ÉS LA NOSTRA FE 

02_LA BÍBLIA. NOU TESTAMENT 04_CREIEM EN UN SOL DÉU 06_CREATS PER A L’AMOR 

  07_I A LA FI...QUÈ? 

Sistema de Qualificació 

Calendari 

Per a l’obtenció de la nota final de la 1a avaluació s’aplicaran els següents per-
centatges: 
- 50% Examen final d’avaluació 
- 20% Treball d’investigació individual per avaluació 
- 10% Treball TIC 
- 20% Quadern d’aula i activitats (incloent treball cooperatiu) 
En la 2a i 3a avaluació: 
- 30% Examen final d’avaluació 
- 20% Treball d’investigació individual per avaluació 
- 40% Treball col·laboratiu 
- 10% Quadern d’aula i activitats  
 
Condicions: 
 Serà obligatòria la realització de l’examen, el treball d’investigació individual, el 
treball TIC i la presentació del quadern. La no realització de qualsevol d’aquestes tas-
ques suposarà la qualificació d’insuficient fins que es realitze de manera adequada. Si el 
treball individual en l’aula se considera molt deficient (mancança significativa d’a-
ctivitats en el quadern, desorganització general de la mateixa, etc..) la qualificació, inde-
pendentment de la nota del examen o el treball, serà d’insuficient. Per superar el curs 
serà necessari aprovar les tres avaluacions. Si l’alumne manifesta una actitud i compor-
tament greument inadequats, la qualificació serà d’insuficient. 



Treball d’investigació 

 L'alumne/a haurà d'escollir un d'entre els proposats per avaluació i lliurar-ho abans de la data indi-
cada en el calendari. El treball es realitzarà segons el guió facilitat, no corregint-se cap treball que no cor-
responga al mateix. L'advertiment de còpia deliberada entre treballs suposarà la qualificació d'insuficient 
per a l'alumne/a plagiador i el plagiat.  

 1a AVALUACIÓ: UN LLIBRE DE LA BÍBLIA 
A) LLIBRE D’OSEES B) LLIBRE DE RUT C) LLIBRE DE TOBIT D) EVANGELI DE MARC E) CARTA ALS ROMANS 

 
 
El treball consisteix a llegir un d'aquests tres llibres i respondre a les preguntes sobre el mateix. Les preguntes hau-
ran de copiar-se i respondre's en el treball. Es lliurarà en fulles escrites a mà o a màquina, amb una portada i indicant 
què edició de la Bíblia s'ha usat. 
 

Rut 

1.- Com es deia la sogra de Rut? 2.- En temps de qui succeeix la història? 3.- Què feia Rut en el camp després dels 
segadors? 4.- Quina costum hi havia a Israel sobre els canvis o compres? 5.- Com es diu el fill de Rut amb Booz? 6.- 
Com es deia el primer marit de Rut? 7.- Quina parentela va tenir Rut amb David? 8.- Fes un petit resum de la història 
de Rut. 9.- Fes una llista amb els personatges de la història i traça una breu descripció de cadascun d'ells. 

 
Tobit 

1.- Com es deia l'esposa de Tobit? I el seu fill? 2.- Què fa Tobit amb el mort de la plaça? 3.- En quina festa li succeeix 
allò del mort en la plaça? 4.- Què li ocorre a Tobit en dormir en el pati? 5.- Què li havia passat a Sara amb els seus 
anteriors marits? 6.- Com es diu l'àngel que acompanya a Tobies en el seu viatge? 7.- Què fa Tobies amb el peix que 
es troba en el Tigris? 8.- Què li dóna Ragüel a Tobies quan aquest decideix tornar amb son pare? 9.- Com es cura 
Tobit? 10.- Fes una llista amb els personatges de la història i traça una breu descripció de cadascun d'ells. 
 

Osees 

1.- Quants capítols té el llibre de Osees? 2.- Amb qui ordena Déu que es case Osees? 3.- Quants fills/as té i quins són 
els seus noms? Per què reben aqueixos noms? 
Us. 2, 15 4.- Per què castigarà Déu al seu poble? 
Us. 4, 1-2 5.- Per què es querella el Senyor contra “aquesta terra”? 
Us. 8, 4-7 6.- Què han fet sense l'aprovació del Senyor? 7.- Què és el que no és Déu? 8.- “Sembren vents ……………” 
Investiga: 
9.- Què són els “baales”? 10.- Què crees que significa l'expressió “quan Israel era xiquet”? (Us. 11,1) 11.- Què signifi-
ca “Efraín”? 12.- Per què crees que el llibre de Osees es considera un llibre profètic?  
 

Evangeli de Marc 

1.- Quants capítols té l'evangeli de Marc? 2.- Quin és el versicle inicial? I el final? 3.- Fa el leprós el que Jesús li diu en 
Mc. 1, 40-45? 4.- Quantes paràboles apareixen en Mc. 4? A què es refereixen? 5.- Quines paraules en arameu diu 
Jesús al curar a la filla de Jairo en Mc. 5, 21-42? 6.- Què diu Jesús respecte als xiquets en Mc. 10, 13-16? 7.- Quants 
capítols dedica Marc a la passió, mort i resurrecció de Jesús? 8.- Quines són les paraules de Jesús en arameu en la 
creu? 9.- Comenta el passatge de l'evangeli que més t'haja cridat l'atenció. 
 

Carta als Romans 

1.- Qui escriu la carta als Romans? 2.- Què és el que l'autor de la carta ha intentat moltes vegades però fins al mo-
ment no ha pogut fer? Rom. 1, 8-15 3.- Hi haurà alguna cosa que puga separar-nos de l'amor de Déu? Rom 8, 31-39 
4.- Què passarà si “proclames amb la teua boca que Jesús és el Senyor i creus amb el teu cor que Déu l’ha ressuscitat 
d'entre els morts”? Rom. 10, 5-13 5.- A qui es dirigeix l'autor de la carta en Rom. 11, 13? 6.- Què és el que resumeix 
la llei? Rom. 13, 8-10 7.- De part de qui envia salutacions l'autor de la carta? Rom. 16, 21ss. 8.- Quinq és l'última pa-
raula de la carta? 9.- Quins plans de viatge té l'autor de la carta? Rom 15, 22-33  



2A AVALUACIÓ: HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA 
 
A) SANT PAU DE TARS I ELS SEUS VIATGES. 
B) COMUNITATS CRISTIANES PRIMITIVES: JERUSALEM, ANTIOQUIA, ROMA 
C) LES PERSECUCIONS ROMANES 
D) LES CATACUMBES I L’ART PALEOCRISTIÀ. 

Treball sobre Història de l’Església 
 
 0.- Portada 
 Codi, títol, avaluació, curs... 
 1.– Índex. 
 2.- Cronologia 
 Dibuixar una línea temporal amb les dates més significatives del fet o el personatge històric estudiat. 
 3.-Tema 
 Desenvolupament de la informació del tema estudiat. 
 4.- Bibliografia. 
 Lloc d’on s’ha tret la informació. 
 Si és un llibre: títol, autor i pàgines. 
 Si és un diccionari o enciclopèdia: títol, pàgines i paraula que s’ha buscat. 
 Si és una enciclopèdia digital: Títol i paraula que s’ha buscat. 
 Si és una pàgina web: http://www. nom de la pàgina. Més el dia de consulta.  
 5.– Comentari crític personal 

Treball TIC 

L'alumne escollirà una d'entre les opcions proposades i elaborarà una presentació en diapositives o un 
vídeo sobre la seua elecció. Els ítems proposats es referiran a continguts específics de l'avaluació suscepti-
bles d'aparéixer en l'examen. Haurà de preparar la informació per a ajudar-li en l'estudi propi.  
El treball es remetrà per correu electrònic abans de la data indicada en el calendari. En l'assumpte del 
missatge s'inclourà el codi d'alumne de tots els responsables del treball, així com el títol del mateix.  
Podran associar-se fins a 4 alumnes per elaborar el treball.  

Normes treball TIC 

Presentació de Diapositives Vídeo Blog 

La presentació no superarà les 8 diapo-

sitives. La primera diapositiva s'usarà 

per a posar el títol del treball i l'última 

per posar el codi de l'alumne i les fonts 

bibliogràfiques. La grandària de lletra 

haurà de ser de 18 punts o superior. 

S'usarà qualsevol programa disponible 

en el mercat per a la realització de la 

presentació, preferint “Microsoft Po-

werpoint” o “Openoffice”.  

En el cas de què el treball es faça en 

grup caldrà triar tants ítems com alum-

nes facen el treball i sumar un màxim 

de 6 diapositives per cada alumne. 

El vídeo no superarà els 45 segons. En el 

vídeo no apareixerà ni el nom ni la imat-

ge de cap alumne. La grandària màxima 

de pantalla serà de 800x600. 

Podrà incloure's música o so. 

En els crèdits inicials s'inclourà el títol del 

treball i en els finals el codi de l'alumne i 

les fonts bibliogràfiques.  

En el cas de què el treball es faça en grup 

caldrà triar tants ítems com alumnes fa-

cen el treball i sumar un màxim de 30 

segons per cada alumne. 

Es podrà també 

muntar un blog 

sobre l’ítem o 

ítems triats. 

S’inclouran imat-

ges, enllaços a 

altra informació, 

etc. 



A més de la página web de l’assignatura: http://relicoleweb.wordpress.com on apareixeran els guions per 
als treballs i documents per a l’estudi, farem ús de la plataforma educativa del centre. El professor 
posa també a disposició dels alumnes i dels pares dels alumnes una adreça de twitter  @relicole en 
la que publicarà recordatoris de dates importants per a l’assignatura (exàmens, entrega de treballs, 
etc) i altres noticies que siguen significatives. Tanmateix, també disposa d’un compte de  en el 
qual publicarà aquells treballs multimèdia que siguen especialment significatius. Aquest  canal és 
relicoleweb. 

Materials 

Compromís de l’alumne 

Jo,             alumne de 3r ESO del 

Col·legi         em done per assabentat de la seqüen-

ciació, els continguts, el sistema d’avaluació i el calendari per a la assignatura de Religió i Moral 

Catòlica en aquest curs   . Em compromet a respectar terminis de lliurament i a fer el 

possible per a, d’acord amb  el sistema d’avaluació, al menys aprovar l’assignatura. 

Signat. 

Assabentat de la família 

Jo, En/Na             pare, mare, tu-

tor legal de             alumne de 3r 

ESO del Col·legi         em done per assabentat de la 

seqüenciació, els continguts, el sistema d’avaluació i el calendari per a la assignatura de Religió i 

Moral Catòlica en aquest curs   .  

Signat 

Codi de l’alumne 

Per respectar la protecció de dades dels alumnes, se’ls facilitarà al principi del curs un codi amb el que 
s’identificaran en tots els treballs i exàmens. 

Concurs de fotografia i micro-vídeos 

A la tercera avaluació es realitzarà un concurs entre els alumnes de 3r i 4t d’ESO. La participació serà obli-
gatòria ja que formarà part de la nota de l’avaluació. Hi haurà dos modalitats: fotografia i micro-vídeos. 
Tota la informació de la normativa del concurs apareixerà publicada a la pàgina web de l’assignatura. 


