
CRITERIS D’AVALUACIÓ DEPARTAMENT GEOGRAFIA I HISTÒRIA 2021-2022

• Primer ESO:

GEOGRAFIA I HISTÒRIA VALENCIÀ

PROJECTE EL VIATGE DE CARP 30% PROJECTE EL VIATGE DE CARP

EXÀMENS 50% 40% CONTROL DE LA MATÈRIA

TREBALL DIARI 20%

10% LECTURA

10% TREBALL DIARI

10% COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL I
ESCRITA

TOTAL 100% TOTAL

• Segon ESO:

EXAMENS TREBALL

60% 40%

a) EXÀMENS 

La nota d’aquest apartat tindrà en compte els exàmens realitzats i també podrà incloure

treballs sobre continguts essencials.  

Es valoraran prioritàriament les competències de comunicació lingüística, matemàtica i

competències  bàsiques  en  ciències  i  tecnologia,  social  i  cívica  i  consciència  i

expressions culturals. 

Cal recordar als alumnes que la no assistència a un examen s’ha de justificar. 

En cas de confinament els exàmens i treballs es lliuraran per Aules o per Webex. 



b) TREBALLS

La nota d’aquest apartat inclourà la valoració del treball diari (quadern) i els treballs

realitzats individualment o en grup:  comentaris de documents, treballs de recerca i

investigació, exposicions, presentacions, murals, vídeos

S’avaluaran preferentment les competències d’aprendre aprendre, sentit de la iniciativa 

i esperit emprenedor, la competència digital, així com la comunicació lingüística, 

matemàtica i competències bàsiques en ciències i tecnologia, social i cívica i 

consciència i expressions culturals. 

• Tercer i Quart ESO

EXAMENS TREBALL

70% 30%

a)  EXÀMENS 

La  nota  d’aquest  apartat  tindrà  en  compte  els exàmens realitzats  i  també  podrà

incloure treballs sobre continguts essencials.  

Es valoraran prioritàriament les competències de comunicació lingüística, matemàtica i

competències  bàsiques  en  ciències  i  tecnologia,  social  i  cívica  i  consciència  i

expressions culturals. 

Cal recordar als alumnes que la no assistència a un examen s’ha de justificar. 

En cas de confinament els exàmens i treballs es lliuraran per Aules o per Webex. 

b)  TREBALLS

La nota d’aquest apartat inclourà la valoració del  treball diari  (quadern) i els  treballs

realitzats individualment o en grup:  comentaris de documents, treballs de recerca i

investigació, exposicions, presentacions, murals, vídeos

S’avaluaran preferentment les competències d’aprendre aprendre, sentit de la iniciativa 

i  esperit  emprenedor,  la  competència  digital,  així  com  la  comunicació  lingüística,  

matemàtica  i  competències  bàsiques  en  ciències  i  tecnologia,  social  i  cívica  i  

consciència i expressions culturals. 



PRIMER DE BATXILLERAT (HMC)

EXÀMENS TREBALLS

80 %  20 %

c) EXÀMENS 
La  nota  d’aquest  apartat  tindrà  en  compte  els exàmens realitzats  i  també  podrà
incloure treballs sobre continguts essencials. 
Es valoraran prioritàriament les competències de comunicació lingüística, matemàtica i
competències  bàsiques  en  ciències  i  tecnologia,  social  i  cívica  i  consciència  i
expressions culturals. 
Cal recordar als alumnes que la no assistència a un examen s’ha de justificar. 
En cas de confinament els exàmens i treballs es lliuraran per Aules o per Webex. 

d) TREBALLS
La nota d’aquest apartat inclourà la valoració del treball diari (quadern) i els treballs
realitzats individualment o en grup:  comentaris de documents, treballs de recerca i
investigació, exposicions, presentacions, murals, vídeos, audio...
S’avaluaran preferentment les competències d’aprendre aprendre, sentit de la iniciativa
i  esperit  emprenedor,  la  competència  digital,  així  com  la  comunicació  lingüística,
matemàtica  i  competències  bàsiques  en  ciències  i  tecnologia,  social  i  cívica  i
consciència i expressions culturals. 

• SEGON BATXILLERAT

Història d’Espanya.

L’avaluació en el Batxillerat,  a mes de tindre un caràcter continu i  formatiu en els  
termes que preveu l’article 8 d’este decret, també tindrà un caràcter diferenciat. 
Este caràcter, s egons  el  que establix  l’article30.3  del  Reial  Decret  1105/2014,  
implica que el professorat de cada matèria decidirà, a la finalització del curs, si  
l’alumne o alumna ha aconseguit els objectius  i  ha  aconseguit  l’adequat  grau  
d’adquisició de les competències corresponents.

A. EXÀMENS: es qualificaran mitjançant proves escrites o exàmens. Es farà un mínim d’un
examen per avaluació, si és possible i el docent ho considera necessari se’n dos o més.
Atenent a la situació excepcional de la pandèmia actual coneguda com a COVID 19 el
professor adaptarà aquestes proves escrites segons les circumstàncies del moment. Es
podran valorar en aquest apartat treballs sobre continguts essencials. 

Al llarg de la primera avaluació s’introduirà progressivament el model d’examen
de l’EBAU.

L’objectiu de les proves serà no només avaluar els coneixements dels alumnes, sinó
preparar-los per superar la prova d’accés a la Universitat.

B. TREBALLS: es valorarà el treball diari, l’estudi i la correcta presentació dels els treballs,
la realització de comentaris de text, ortografia. 

o Els  treballs  entregats  després  de  la  data  establerta  tindran  una
penalització d’un punt per cada dia de retard. 



o Es tindran en compte les faltes d’ortografia que descomptaran 0,10 punts
fins a 1 punt.

o Tant  el  quadern  com  els  treballs  hauran  de  seguir  les  normes  de
presentació establertes pel centre. 

o També es valorarà la participació i l’interés per l’assignatura així com el
comportament correcte i amable amb els companys i el professor.

o Per tal de aprendre la competència digital els treballs es podran realitzar
en format digital i es podran lliurar per Aules. 

o En cas de confinament els exàmens i treballs es lliuraran per Aules o per
Webex.

Els percentatges d’aplicació per als exàmens i treballs acordats pel Departament per al curs
2021/2022 són els següents:

CONCEPTES PROCEDIMENTS 
80 % 20%

• La nota global de l’avaluació serà la suma de tots els percentatges (Conceptes, destreses).

• La nota final del curs es podrà arrodonir l’alça quan els decimals siguen igual o superiors a
0,80, i sempre que l’alumne/la alumna complisca els criteris procedimentals.

• La recuperació de les avaluacions suspeses serà a criteri de cada professor/a que
impartisca la matèria.

Geografia.

A.  EXÀMENS: es qualificaran mitjançant  proves escrites o  exàmens.  Es  farà un  
mínim d’un  examen  per  avaluació,  si  és  possible  i  el  docent  ho  considera  
necessari se’n dos o més. Atenent a la situació excepcional de la pandèmia
actual coneguda com a COVID 19 el professor adaptarà aquestes proves  
escrites segons les circumstàncies del moment. Es podran valorar en aquest  
apartat treballs sobre continguts essencials. 
Al llarg de la primera avaluació s’introduirà progressivament el model d’examen
de l’EBAU.
L’objectiu de les proves serà no només avaluar els coneixements dels alumnes, 
sinó preparar-los per superar la prova d’accés a la Universitat.

B.  TREBALLS: es valorarà el treball diari, l’estudi i la correcta presentació dels els 
treballs, la realització de comentaris de text, ortografia. 

o Els  treballs  entregats  després  de  la  data  establerta  tindran  una
penalització d’un punt per cada dia de retard. 

o Es tindran en compte les faltes d’ortografia que descomptaran 0,10 punts
fins a 1 punt.

o Tant  el  quadern  com  els  treballs  hauran  de  seguir  les  normes  de
presentació establertes pel centre. 

o També es valorarà la participació i l’interés per l’assignatura així com el
comportament correcte i amable amb els companys i el professor.

o Per tal de aprendre la competència digital els treballs es podran realitzar
en format digital i es podran lliurar per Aules. 

o En cas de confinament els exàmens i treballs es lliuraran per Aules o per
Webex.



Els percentatges d’aplicació per als exàmens i treballs acordats pel Departament per al curs
2021/2022 són els següents:

CONCEPTES PROCEDIMENTS 
80 % 20%

• La nota global de l’avaluació serà la suma de tots els percentatges (Conceptes, destreses).

• La nota final del curs es podrà arrodonir l’alça quan els decimals siguen igual o superiors a
0,80, i sempre que l’alumne/la alumna complisca els criteris procedimentals.

Història de l’Art.

Els percentatges d’aplicació per als exàmens i treballs acordats pel Departament per al 
curs 2020/2021 són els següents:

NIVELLS EXÀMENS TREBALLS

BATX 2n 90 %  10 %

- EXÀMENS: es qualificaran mitjançant proves escrites o exàmens. Es farà un mínim d’un
examen per avaluació, si és possible i el docent ho considera necessari se’n dos o més.
Atenent a la situació excepcional de la pandèmia de COVID 19 el professor adaptarà
aquestes  proves  escrites  segons  les  circumstàncies  del  moment.  També  es  podran
valorar treballs sobre continguts essencials en aquest apartat.
Al  llarg de la primera avaluació s’introduirà  progressivament  el  model  d’examen de
l’EBAU.
L’objectiu de les proves serà no només avaluar els coneixements dels alumnes, sinó
preparar-los per superar la prova d’accés a la Universitat.

- TREBALLS: es valorarà el treball diari, l’estudi i la correcta presentació dels treballs, la
realització de comentaris de text, ortografia.

a. Els treballs entregats després de la data establerta tindran una penalització d’un
punt per cada dia de retard.

b. Es tindran en compte les faltes d’ortografia que 1r, 2n i 3r descomptaran 0,10
punts fins a 1 punt a partir de la 5a falta, i en 4t i Batxillerat 0,10 punts fins a 1
punt.

c. Tant el quadern com els treballs hauran de seguir les normes de presentació
establertes pel centre.

d. També  es  valorarà  la  participació  i  l’interés  per  l’assignatura  així  com  el
comportament correcte i amable amb els companys i el professor.

e. Per tal  de aprendre la competència digital  els  treballs  es podran realitzar  en
format digital i es podran lliurar per Aules.

f. En cas de confinament els exàmens i treballs es lliuraran per Aules o per Webex.

e)  La  nota  global  de  l’avaluació  serà  la  suma  de  tots  els  percentatges  (exàmens,
treballs).



f) La  nota  final  del  curs  es  podrà  arrodonir  l’alça  quan  els  decimals  siguen  igual  o
superiors  a  0,80,  i  sempre  que  l’alumne/la  alumna  complisca  els  criteris
procedimentals.

g) La recuperació  de  les  avaluacions  suspeses serà a  criteri  de  cada professor/a  que
impartisca la matèria.
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