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   LLICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS 
   CURS 2022/23 
   Primer semestre 
 
 

CATEQUÈTICA ESPECIAL 
 
Codi: Catequètica Especial 
Crèdits: 4 
Estudis: Primer de Llicenciatura en Ciències Religioses 
Any del pla d´estudis: Curs 2022/23 
Hores de classe setmanals: 2 sessions setmanals de 45 min 
Professor: Mn. Eugeni Rodríguez Adrover 
Mòbil: 671 000 666 
Correu electrònic: eugeni@bisbatdemallorca.org 
Horari: dimarts de les 19:45h a 21:00h 
 

 
AVALUACIÓ DE L’ALUMNE 
 
Per avaluar l’assignatura es tindran en compte tres elements:  

� Assistència i participació activa en l’aula 

� Elaboració i presentació del Portafolis 

� Presentació-exposició a classe del tema triat per l’alumne (també es presentarà per 
escrit). El professor proporcionarà tot el material en fotocopies per a l’exposició 

� Treball d’opinió personal de l’alumne d’articles concrets que presenti el professor en 
classe. 

� L’autoavaluació de l’alumne. Comprèn els següents aspectes: assistència, 
dedicació, exposició, participació i nota final 

� Col·loqui personal amb el professor a partir del Portafolis en un dia del període 
d’exàmens. El professor farà la següent pregunta: Fes una reflexió personal resumida 
en un decàleg (10 punts que te pareixen claus en la catequesi) i el comentari d’algun 
llibre o pel·lícula que hagi llegit o vist de la bibliografia presentada pel professor 

 
COM ÉS FA EL PORTAFOLIS? 
 
El portafolis estarà estructurat seguint l’ordre de presentació dels temes que integren el 
programa de l’assignatura. S’haurà de realitzar amb els criteris que marca la metodologia de 
l’ISUCIR. Cada tema haurà d’integrar els següents apartats:  

1. Síntesi de la presentació feta pel professor a l’aula 
2. Síntesi de la lectura realitzada per l’alumne i connexió amb l’experiència i l’opinió 

personal 
3. Qüestions, idees i elements nous que t’ha aportat l’estudi d’aquest tema (raonant i 

explicant el perquè). 
4. Interrogants i dubtes que necessito aclarir i aprofundir en l’estudi d’aquest tema 

(raonant i explicant el perquè).  


