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AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNE
PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ

1.- Avaluació personal: Es puntua l’alumne tenint en compte l’assistència, participació a classe, 
dedicació a l’assignatura i aprenentatge aconseguit, si algú vol ampliar aquesta resposta pot fer-ho 
a la part de darrere del full.

 a.- Assistència a classe: 
	 	 	 -	Falta	assistència	a	classe	justificades	
		 	 	 -	Falta	assistència	a	classe	no	justificades

 b.- Dedicació a l’assignatura:
   - Número d’hores de feina a distancia 

 c.- Participació en classe: 
   - Molta   Mitjana   Poca

 d.- Aprenentatge aconseguit: 

2.- Temes presentats per l’alumne (indicar els  treballs fets)

4.- Síntesi personal (guió següent pàgina) de les principals aportacions del curs (2 folis). 

5.- Treball voluntari: comentari	o	sintesi	d’un	document,	pel·lícula	o	bibliografia	del	professor.
 - NO   - SI    Tema: 

6.- Puntuació per part de l’alumne. ¿Quina nota de l’1 al 10 et posaries?
         AVALUACIÓ FINAL: 



REVISIÓ DE L’ASSIGNATURA

Hem acabat l’assignatura i arriba l’hora de fer la síntesi i l’avaluació de la mateixa. Per tal de que portis la teva 
pròpia	 reflexió	a	 l’entrevista,	et	proposo	a	continuació	unes	senzilles	preguntes	que	 tenen	dos	objectius.	D’una	
banda, pretenc que facis conscient «què has aprés d’aquesta matèria» en el context de la teva formació global 
en la llicenciatura. I, d’altra, em permeto demanar-te que m’ajudis a millorar la qualitat del curs: expressa’t amb tota 
llibertat.	Pots	utilitzar	tot	l’espai	que	vulguis.	No	et	sentis	obligat	a	expressar-me	les	teves	opinions	pel	que	fa	a	les	
qüestions que afecten a continguts, metodologia, etc. Tanmateix tot suggeriment serà ben rebuda. En cada apartat 
hi	ha	diverses	preguntes	que	et	poden	ajudar	en	la	teva	reflexió.	No	cal	que	responguis	una	a	una,	sinó	en	bloc.	En	
l’entrevista personal intercanviarem les teves respostes referents a «LA TEVA SÍNTESI PERSONAL» d’aquesta 
assignatura. Gràcies per tot.

LA TEVA SÍNTESI PERSONAL

1.- Si haguessis d’explicar a algú què t’ha aportat aquesta assignatura en la teva formació com a mes-
tre, assenyala aquells continguts que han suposat per a tu una novetat, un aprenentatge, un canvi en els 
teus plantejaments anteriors, etc ... Explica quins i raona el per què. Si no hi ha hagut aportacions noves i 
la	teva	reflexió	en	l’educació,	indica	en	quin	aspecte	i	per	què.

2.- Sobre el tema del curs: T’han interessat els temes de la disciplina? Han respost al que esperaves 
quan	vàrem	començar?	Has	trobat	a	faltar	algun	aspecte?	Has	trobat	alguna	dificultat	especial?	Et	sembla	
una	assignatura	necessària	o	 ja	creus	que	el	 tema	s’aborda	suficientment	en	altres	assignatures	de	 la	
llicenciatura?

3.- Sobre la metodologia: L’assignatura s’ha desenvolupat combinant les explicacions teòriques (intentant 
situar un marc de referència) i les exposicions per part dels alumnes:

a) T’ha semblat adient? Milloraries alguna cosa? Tens algun suggeriment?
b)	Les	exposicions	dels	temes	per	part	del	professor,	t’han	semblat	suficients?,	afegiries	o	llevaries	
alguna cosa?
c) Com valores la posada en comú i debat?
d) Quina és la teva valoració sobre les exposicions de temes fetes per part dels teus companys? 
T’han ajudat a aclarir la visió cristiana sobre el tema? T’ajuda el material que els teus companys 
han posat a la teva disposició?

4.- Sobre la participació a classe:	Hi	ha	hagut	suficient	diàleg?	T’ha	aportat	alguna	cosa?	T’has	sentit	
implicat	en	la	reflexió?

5.- Sobre els materials de suport: Has	utilitzat	la	informació	que	se’t	oferia	a	la	Bibliografia?	Creus	que	
val	la	pena	oferir-la?	Has	ampliat	les	teves	lectures	personals	sobre	la	base	de	la	Bibliografia	proposta.

6.- Sobre l’avaluació de l’alumne: Des	del	teu	punt	de	vista:	el	sistema	d’avaluació	del	Curs	et	sembla	
l’adequat?	Se	t’ocorre	una	altra	manera	millor?	Consideres	necessària	l’entrevista	final?	Per	què?

7.- Sobre el professor: Avalua amb tota llibertat al professor: rigor intel·lectual, capacitat de comunicació, 
preparació de les sessions, etc. Proposa tots els suggeriments que creguis necessàris.

8.- Altres observacions o suggeriments
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