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DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

CIÈNCIES SOCIALS (ESO), HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI (1R BATX.), 
HISTÒRIA D’ESPANYA (2N BATX.), GEOGRAFIA (2N BATX.) I HISTÒRIA DE L’ART (2N 
BATX.) 

Els criteris d´avaluació venen marcats per la legislació següent: 

• Reial decret 217/2022 de 29 de març. Estableix la legislació educativa a nivell estatal 
per a l'educació secundària obligatòria. 

• Reial decret 243/2022 de 5 d'abril. Estableix la legislació educativa a nivell estatal per al 
batxillerat.  

• Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el 
currículum d'Educació Secundària Obligatòria. 

• Decret 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el 
currículum de Batxillerat. 

Aquests criteris estan estretament lligats amb l'adquisició de les competències clau, 
marcades per eixa legislació i que són les següents:  

a) Competència en comunicació lingüística. 
b) Competència plurilingüe. 
c) Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria.   
d) Competència digital. 
e) Competència personal, social i d'aprendre a aprendre. 
f) Competència ciutadana. 
g) Competència emprenedora. 
h) Competència en consciència i expressió culturals. 

Per tant, la superació dels cursos tindrà en compte la consecució dels objectius i 
continguts de la matèria juntament amb els criteris d'avaluació i les competències clau. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

1r ESO 
30% de la nota es basarà en les tasques de classe, projectes i activitats basades en les 
situacions d'aprenentatge proposades per la llei que realitzen els estudiants i que 
respondran als criteris d'avaluació relacionats amb l'adquisició i desenvolupament de les 
diferents competències marcades per la legislació.  
70% de la nota les proves realitzades, que respondran a eixos mateixos criteris i 
competències.  
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*No obstant això, aquests criteris podran patir modificacions per a adaptar-los a la 
programació d'Àmbits, en la qual es coordinen les matèries de geografia i història amb 
llengua castellana i llengua valenciana.  

2n, 3r, 4t ESO 
20% de la nota es basarà en les tasques de classe, projectes i activitats basades en les 
situacions d'aprenentatge proposades per la llei que realitzen els estudiants i que 
respondran als criteris d'avaluació relacionats amb l'adquisició i desenvolupament de les 
diferents competències marcades per la legislació. 
80% de la nota les proves realitzades, que respondran a eixos mateixos criteris i 
competències.  

1r i 2n de Batxiller 
90% de la nota de les proves realitzades, que respondran als criteris d'avaluació 
relacionats amb l'adquisició i desenvolupament de les diferents competències marcades 
per la legislació. 
10% de la nota es basarà en tasques de classe, projectes i activitats basades en les 
situacions d'aprenentatge proposades per la llei relacionats amb els criteris i les 
competències. 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

Realización d´un dossier i si es cau un examen de recuperació en el mes de maig. 
Siempre es compliran els sabers de cada materia.  

CRITERIS DE RECUPERACIÓ D´AVALUACIONS 

Pel que fa a la recuperació d´avaluacions, es farà una recuperació final de curs, a més, 
cada professor por enviar treball complementari per recuperar, si es cau, una avaluació. 


