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Activitats d’estiu de 3r ESO Religió 

 

PRIMERA AVALUACIÓ – EL FET RELIGIÓS 

 

1. Què significa fet religiós?  
 

2. Què significa que el fet religiós és universal?  
 

3. Quines són les característiques de la religió egípcia?  
 

4. Quines són les característiques de la religió grega?  
 

5. Quina és la primera creença religiosa de la humanitat?  
 

6. Quines eren les creences religioses dels pobles pastors? 
 

7. Quins són els déus manes?  
 

8. Què significa culte imperial?  
 

9.  De quina paraula llatina prové el terme "religió"?  
 
10.  Què significa relegere? (1 punt) 

 
11. Quina definició feia Sant Tomàs de la religió?  

 
12. Quina és la definició de religió de Durkheim?  

 
13. Què és el sagrat?  

 
14. Defineix què és el "Misteri"  

 
15. Què és una mediació?  

 
16. Quins són els quatre elements presents a tota religió?  
 
 
 

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

 

1. Escriu un relat mitològic que expliqui l’origen del cosmos, de la vida i del bé i el mal 

(25 línies) fent servir els apunts del dossier i els diferents relats mitològics que 

conté. És fonamental que el relat sigui original en la seva totalitat.  

 
Nota: Per fer aquestes activitats cal fer ús del dossier de l’assignatura. 
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TERCERA AVALUACIÓ – LA LITERATURA SAGRADA A LES DIVERSES RELIGIONS 

 

1.- Què és la Tanak i per què s’anomena així?  
 
2.- Què significa Gènesi? i Èxode? Què expliquen aquests llibres? 
 
3.- Què és la Torà? Quins llibres la componen? 
 
4.- Què són els Nebiim? I els Ketubim? 
 
5.- Què és l’Alcorà i com es va escriure? De quines coses parla?  
 
6.- Què és la Xara o Xaria? Què són els Hadits? 
 
7.-  Quins llibres formen part del Nou Testament? 
 
8.- Què significa Sruti? I Smriti? 
 
9.- Explica breument la història de la Bagavad Gita  
 
10.- Què és el Talmud i per què s’anomena llei escrita? 
 
11.- Què és la Misnà? I la Guemarà?  
 
12.- Com es diuen els capítols a l’Alcorà? I els versets? 
 
13.- Què significa Bíblia? En quines parts es divideix?  Quants llibres formen la Bíblia? 
 
14.- De què parlen els Evangelis? I els Fets dels Apòstols? 
 
15.- Quants vedes n’hi ha? De què parla el Rig Veda? 
 
 
 

 

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

 


