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Activitats d’estiu de 1r ESO Religió 

 

 

PRIMERA AVALUACIÓ 

 

 

1. Digues a quina de les tres províncies palestines fan referència les següents afirmacions (2 
punts)  

.- És la província més poblada 
 
.- Les seves valls eren amples  
 
.- Els seus habitants tenien un culte propi  
 
.- Hi havia moltes ciutats al voltant d’un llac  
 
 

2. Quines són les quatre zones geogràfiques en que està dividida Palestina?                   

3. Quina era la ciutat més important de Palestina? Com es diu el riu que travessa Palestina de 

nord a sud? Digues el nom de dues ciutats de la província de Samària. 

4. Quins dos atris comunicava la porta bonica? Què és la torre antonia?   Què és un altar?  

5. Per què la situació estratègica de Palestina jugava un paper important  

6. Explica tot el que sàpigues sobre la regió de Samària  

 

 
 
 
Nota: Per fer aquestes activitats cal fer ús del dossier de l’assignatura. 
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SEGONA AVALUACIÓ 

 

 

1. Indica si les següents afirmacions son vertaderes o falses (V/F)  
 
 Els saduceus eren el grup majoritari del Sanedrí  (     ) 
 Els fariseus esperaven un messies alliberador (     ) 
 El procurador romà en temps de Jesús era Ponç Pilat (     ) 
 El gran Sacerdot en temps de Jesús es deia Anaies (     ) 
 Els zelotes es distingien pel seu zel per la llei (     ) 
 

2. Digues el nom de tres grups de marginats  

3. A què es dedicaven els sacerdots i els levites?  

4. Qui són els publicans? Digues tres diferències entre saduceus i fariseus   

5. Digues el nom d’un ofici de la classe mitjana  

6. Indica quin són els col·lectius els que fan referència aquestes afirmacions  

 Grups de sacerdots i levites que marxen al desert formant petites comunitats per tal 

de viure una vida religiosa més intensa ___________________________________ 

 Grup religiós conegut per la seva defensa de la llei __________________________ 

 Representava el màxim poder religiós jueu ________________________________ 

 S’encarregaven de tasques auxiliars al temple _____________________________ 

 

 
 
Nota: Per fer aquestes activitats cal fer ús del dossier de l’assignatura. 
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TERCERA AVALUACIÓ 

 

1. Digues si les següents afirmacions són vertaderes ( V ) o falses ( F ).  

.- L' evangeli més antic és el de Marc (      ) 

.- Els kerigmes eren fórmules curtes que feien servir el primers cristians  (     ) 

.- La tradició oral comença amb la mateixa predicació de Jesús (    ) 

.- Marc va ser deixeble Pere i va adreçar el seu evangeli al cristians de Roma  (      ) 

 

2. Què significa el mot “evangeli”  

3. Escriu el nom i l'abreviatura del quatre evangelis  

4. Per què podem dir que els evangelis són autèntics?  

5. Quines són les quatre etapes de la creació dels evangelis? Escriu-les ordenadament  

6.- Digues quins són els documents jueus de la vida de Jesús i explical’s  

 
 
7.- Digues si les següents afirmacions són vertaderes  (V)  o falses (F) (2 punts).  
 
.- Els evangelistes dediquen una gran extensió al relat de la passió i mort de Jesús (   )  

.- L’evangeli de Marc presenta discursos molt llargs de Jesús (    ) 

.- Els documents no cristians demostren que Jesús realment va existir (    ) 

.- Els evangelis apòcrifs són documents no cristians sobre la vida de Jesús (   ) 

 

 
 
 
 
Nota: Per fer aquestes activitats cal fer ús del dossier de l’assignatura. 

 


