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1. LLIBRE DE TEXT i MATERIAL
No hi ha llibre de text ni és necessari cap material. Treballem bàsicament amb ordinador. S’utilitza com a llibre
de suport, proporcionat pel departament: Guardans, T. Les religions: cinc claus. Octaedro, Barcelona, 2006.
3. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
BLOCS TEMÀTICS ( o unitats)
1. L'islam
2. L'hinduisme
3. El budisme

TEMPORITZACIÓ
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre

3. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
L’avaluació es realitzarà valorant l’assoliment per part de l’alumnat de les competències bàsiques pròpies
de la matèria, com són: la competència comunicativa lingüística, la competència social i ciutadana, les
competències artística i cultural i la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, sense
oblidar-ne altres de més transversals com la competència d'autonomia i iniciativa personal, el tractament de
la informació i competència digital, i, per últim, la competència d'aprendre a aprendre.
Criteris d'avaluació
1. Seguiment del treball diari (40 % de la qualificació). Es valorarà positivament :
- La destresa en la recerca de la informació adequada
- L'organització, planificació i responsabilitat en el treball
- La col·laboració i coordinació amb els companys
- Els hàbits i actituds de treball
2. Carpeta d'activitats (40% de la qualificació). Es valorarà positivament:
- Contribució personal de cada alumne/a en l'elaboració del treball
- El seguiment de les pautes donades
- Ús adequat de la llengua escrita (correcció gramàtica i sense faltes d'ortografia)
- Presentació acurada i creativa
- Correcció en la resposta a les activitats
- Elaboració de conclusions
3. Exposició oral ( 20 % qualificació). Es valorarà sobretot:
- Exposició oral clara, ordenada i concisa.
- Ús adequat de la llengua oral i del vocabulari específic
- Capacitat de síntesi i coherència
- Ús adequat dels recursos TIC i/o audiovisuals en l'exposició
La recuperació d’una avaluació no aprovada es realitzarà lliurant els treballs no realitzats o superats abans
de l'acabament de la següent avaluació i amb una entrevista personal amb la professora.

