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ESO 
 
L’avaluació seguirà els següents criteris: 
 

• 1ESO. l’Àmbit Sociolingüístic tindrà una única nota. La mitja corresponent a la part 
d’Història seguirà els següents criteris: 60% exàmens, 30% treball diari, 10% 
observació directa. Es realitzarà, com a mínim, un examen per unitat didàctica. 

• 2ESO. El 60% de la nota de cada unitat eixirà de proves escrites, el 30% del treball 
diari i el 10% de l’observació directa. 

• 3ESO. El 60% de la nota de cada unitat eixirà de proves escrites, el 30% del treball 
diari i el 10% de l’observació directa. 

• 4ESO. El 80% de la nota de cada unitat eixirà de proves escrites, el 10% del treball 
diari i el 10% de l’observació directa. 

• En funció de les característiques del grup i de la dinàmica de l’aula, el professorat 
podrà modificar els percentatges per reforçar l’aprenentatge cooperatiu. 

• La nota final serà la mitjana del total de temes o de les tres avaluacions. 
 
 
 
BATXILLERAT 
 
L’avaluació seguirà els següents criteris: 
 

• Es realitzarà un examen per avaluació, com a mínim. 
• Els exàmens constaran de qüestions, conceptes i comentari d’un text o qualsevol 

altra font històrica per a Història del Món Contemporani i Història d’Espanya, seguint 
els models propis de les PAU. 

• Els exàmens de Geografia, a més de l’assenyalat anteriorment, incorporen exercicis 
de caràcter pràctic. 

• Per la seua banda, els d’Història de l’Art incorporaran un comentari artístic. 
• El 90% de la nota de l’avaluació correspondrà a la nota de l’examen, el 10% restant 

provindrà de treballs i intervencions de l’alumnat. 
• La nota final del curs serà la mitjana de les unitats o de les avaluacions. 



Seguint el Pla de Millora, en tots els nivells les faltes d’ortografia poden restar fins a un 
punt de la nota dels exàmens (0’05 per falta en 1ESO-2ESO i 0’1 en els restants nivells). 
 
Com assenyala el Pla d’Absentisme del centre, l’alumnat que falte a classe reiteradament 
perdrà el dret a l’avaluació continuada i, a més, el cas d’absentisme reiterat (20% de les 
hores lectives) suposarà l’obertura d’un protocol d’absentisme amb les conseqüències 
marcades pel centre. 
 
Les recuperacions de les assignatures de Batxillerat tindran una nota màxima sobre 10. 
 
L’alumnat amb l’assignatura pendent obtindrà un màxim de 5 punts. En el cas de 
l’assignatura “Història del Món Contemporani” de 1r Batxillerat, la puntuació màxima serà 
sobre 10. 


