
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

DEPARTAMENT GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

1r ESO ▪ Se seguiran els criteris d’avaluació i qualificació de l’àmbit sociolingüístic. 

2n ESO 

50% Conceptes 

30% Procediments 

20% Actitud 

▪ La nota per aprovar l’assignatura serà un 5. 

▪ Per aprovar l’assignatura s’haurà d’obtindre un mínim en cadascun dels apartats: 

o Un 2,5 en la mitjana de les proves objectives. 

o Un 50% dels deures manats (per a casa i a l’aula). 

o Una actitud (comportament i participació) mínima en l’assignatura. 

▪ S’arrodonirà la nota exacta en acabar cada avaluació: 

o Cap amunt a partir del decimal 7. 

o Cap avall fins al decimal 6. 

o En cas d’una qualificació suspesa superior o igual a 4,5, s’arrodonirà al 5 

sempre que s’arribe al 75% en la part procedimental de l’assignatura. 

▪ Per obtindre la nota final del curs, es calcularà la mitjana aritmètica de les tres 

avaluacions, sempre que tinga una nota mínima d’un 3. 

▪ Es realitzarà una prova objectiva en tornar de les vacances (Nadal i Pascua) per 

recuperar les avaluacions suspeses (1ª i 2ª). 

▪ L’avaluació extraordinària consistirà en una prova objectiva (50%) i un dossier de 

treball (50%) amb els continguts suspesos. 

3r i 4t ESO 

60% Conceptes 

20% Procediments 

20% Actitud 

1r BAT. 

70% Conceptes 

20% Procediments 

10% Actitud 

2n BAT. 

90% Conceptes 

10% Procediments 

▪ La nota per aprovar l’assignatura serà un 5. 

▪ S’arrodonirà la nota exacta en acabar cada avaluació: 

o Cap amunt a partir del decimal 7. 

o Cap abaix fins al decimal 6. 

o En cas d’una qualificació superior o igual a 4,5, s’arrodonirà al 5 sempre que 

s’arribi al 75% de la part procedimental de l’assignatura. 

▪ Per obtindre la nota final de curs, es calcularà la mitjana ponderada de les tres 

avaluacions de la següent manera: 

o 1ª Avaluació: 20%. 

o 2ª Avaluació: 30%. 

o 3ª Avaluació: 50%. 

▪ L’avaluació extraordinària consistirà en un examen amb els continguts suspesos. 

Pendents 

▪ Es recuperarà l’assignatura pendent del curs anterior si: 

o S’aproven les dues primeres avaluacions del curs actual, més un dossier de 

treball (també aprovat). 

o En cas de no aprovar de l’anterior manera, s’haurà de superar una prova 

objectiva escrita (en la data acordada pel centre), més el dossier de treball 

(també aprovat). 

 


