
Continguts i Distribució Temporal 

1 a Avaluació 2a Avaluació 3a Avaluació 

01_El Misteri de l’Església 04_Les primeres divisions 06_Segles XVIII i XIX 

02_Primers segles: una his-
tòria difícil 

05_Reformes i divisions 07_El segle XX 

03_El cristianisme conquis-
ta Europa 

 

Sistema de Qualificació 

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: HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA 
 

SANT BENET I L’APARICIÓ DEL MONACAT 

CONSTANTÍ I TEODOSI: EDICTES DE MILÀ I TESALÒNICA. 

PARES DE L’ESGLÉSIA: SANT AGUSTÍ, SANT JERONI, SANT IRENEU, ORÍGENS. 

Treball sobre Història de l’Eglésia 
 
 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 información 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 

2A AVALUACIÓ: HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA 
 

ELS REFORMADORS DEL SEGLE XVI: LUTER, CALVÍ I ENRIC VIII 

EL CONCILI DE TRENTO 

SANT FRANCESC D’ASSÍS I SANT DOMÉNEC DE GUZMÀ. 

Treball sobre Història de l’Eglésia 
 
 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 información 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.  

3a Avaluació: Un Document del Magisteri 
Per a la realització del treball hauràs d'escollir entre una de les tres opcions proposades que pertanyen a 
diferents apartats de la “Gaudium et Spes”: 

Formes i arrels de l'ateisme. (19-21) 
La dignitat de la persona humana. (27, 29, 30) 
Desigualtats econòmiques i socials. (64-66) 

El treball consisteix a llegir un d'aquests tres apartats i respondre a les preguntes sobre el mateix. Les pre-
guntes hauran de copiar-se i respondre's en el treball. Es lliurarà en fulles escrites amb ordinador amb una 
portada.  

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. 



Materials 

Compromís de l’alumne 

Assabentat de la família 

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. 

Jo,             alumne de 4t 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. 

Jo, En/Na             pare, mare, tu-

tor legal de             alumne de 4t 

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 

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. 


