
CRITERIS  D'AVALUACIÓ ASSIGNATURES DEPARTAMENT 
CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 
 
1r d’ESO. 

 

Es podran modificar de forma justificada quan la dificultat d’alguns instruments 
d’avaluació ho requerisquen. Deurà obtenir-se una qualificació mínima de 3,5 per 
poder fer mitjana amb la resta d’exàmens i probes (orals o escrites). En general 
s’avaluarà per competències, a través dels recursos que s’especifiquen a 

continuació: 
- Tasques diàries a casa i projectes d’aprenentatge de forma significativa 

realitzats a l’aula: un 30% de la nota. 

- Actitud positiva (interès, respecte, participació: un 10% de la nota. 
- Probes escrites: es valoraran de l’1 al 10 i valdran un 60% de la nota. 

 
 
La nota final del curs s’obtindrà a partir de la mitja aritmètica de les notes que 

l’alumnat haja tret en cada avaluació al llarg del curs, sent obligatori aprovar la 
tercera per poder superar l’assignatura. Ningun examen farà mitjana si no es trau 
un mínim de 3,5 punts sobre 10. 

 
La recuperació de l’assignatura a l’avaluació extraordinària es farà mitjançant 

una prova escrita a juny/juliol (la data la marca caporalia) on s’inclouran tots els 
continguts treballats durant el curs. 

 
 
 
 

 
2n d’ESO. 

 
En general s’avaluarà per competències i es tindran en compte diversos 

recursos i activitats: 

- Proves escrites: es valoraran de l’1 al 10 i es valorarà la correcció 
ortogràfica, quedant la penalització a criteri del professorat (a manera 
orientativa es descomptarà 0,10 punts per falta, fins un màxim de 2 punts). 

El professorat podrà fer les proves que considere, inclòs de manera 
ocasional i sense necessitat d’avisar prèviament. Aquestes proves valdran 
un 60% de la nota. 

- Treballs, activitats i llibreta de l’assignatura. Aquestes activitats són 

obligatòries i és imprescindible que l’alumnat faça entrega de la llibreta 
correctament treballada per poder aprovar. Comptarà tot açò un 30% de 
la nota. 

- Actitud que l’alumnat ha mostrat al llarg de les classes: participació, 
realització de les activitats proposades, interès, no molestar,... Valdrà un 

10% de la nota final. 
 
La nota final del curs s’obtindrà a partir de la mitja aritmètica de les notes que 

l’alumnat haja tret en cada avaluació al llarg del curs, sent obligatori aprovar la 



tercera per poder superar l’assignatura. Ningun examen farà mitjana si no es trau 
un mínim de 3,5 punts sobre 10. 
 
La recuperació de l’assignatura a l’avaluació extraordinària es farà mitjançant 

una prova escrita a juny/juliol (la data la marca caporalia) on s’inclouran tots els 
continguts treballats durant el curs. 
 
 
A l’hora de recuperar l’assignatura pendent de 1r d’ESO hi haurà dues 

possibilitats: aprovar les dues primeres avaluacions de l’assignatura de 2n 
d’ESO, amb el qual quedarà automàticament aprovada la de 1r; realitzar una 
prova escrita en maig (s’haurà de concretar la data i lloc). En qualsevol cas, serà 

imprescindible que l’alumnat amb l’assignatura pendent es pose en contacte el 
més aviat possible amb el cap de departament o professor/a de geografia i 
història per concretar l’itinerari i possibilitats de recuperació de l’assignatura, que 
el professor/a podrà ampliar si ho considera convenient (entrega de dossiers, 

realització d’un treball,...). 
 
 
 

2n CICLE ESO (3r i 4rt). 

 
 
Els recursos d’avaluació marcats per el departament per a cada tema son: 

- Proves escrites realitzades al finalitzar cada tema: un 70% de la nota. 
- Treballs diaris, activitat, llibreta i treballs en grup. És obligatori entregar la 

llibreta correctament completada per aprovar. Valdrà un 20% de la nota. 
- Actitud que l’alumnat ha manifestat al llarg de les classes (participació en 

les activitats proposades, interès, respecte als companys i al professorat, 
ús dels materials i del mobiliari, puntualitat,...). Es valorarà amb un 10% 
de la nota. 

 
La nota final del curs s’obtindrà a partir de la mitja aritmètica de les notes que 

l’alumnat haja tret en cada avaluació al llarg del curs, sent obligatori aprovar-les 
totes per poder superar l’assignatura. Ningun examen farà mitjana si no es trau 
un mínim de 4 punts sobre 10. 

 
La recuperació de l’assignatura a l’avaluació extraordinària es farà mitjançant 

una prova escrita a juny/juliol (la data la marca caporalia) on s’inclouran tots els 
continguts treballats durant el curs. 

 
 
A l’hora de recuperar l’assignatura pendent de 2n o 3r d’ESO hi haurà dues 

possibilitats: aprovar les dues primeres avaluacions de l’assignatura actual, amb 
el qual quedarà automàticament aprovada la anterior; realitzar una prova escrita 

en maig (s’haurà de concretar la data i lloc). En qualsevol cas, serà 
imprescindible que l’alumnat amb l’assignatura pendent es pose en contacte el 
més aviat possible amb el cap de departament o professor/a de geografia i 
història per concretar l’itinerari i possibilitats de recuperació de l’assignatura, que 

el professor/a podrà ampliar si ho considera convenient (entrega de dossiers, 



realització d’un treball,...). 
 
 
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA 

 
Els recursos d’avaluació marcats per el departament per a cada tema son: 

- Proves escrites realitzades al finalitzar cada tema: un 50% de la nota. 
- Treballs diaris, activitat, llibreta i treballs en grup. És obligatori entregar la 

llibreta correctament completada per aprovar. Valdrà un 40% de la nota. 
- Actitud que l’alumnat ha manifestat al llarg de les classes (participació en 

les activitats proposades, interès, respecte als companys i al professorat, 
ús dels materials i del mobiliari, puntualitat,...). Es valorarà amb un 10% 

de la nota. 
 
La nota final del curs s’obtindrà a partir de la mitja aritmètica de les notes que 

l’alumnat haja tret en cada avaluació al llarg del curs. 
 

 

BATXILLERAT 

 
Els recursos d’avaluació marcats per el departament per a cada tema son: 

- Proves escrites realitzades al finalitzar cada tema. La puntuació de les 

proves serà de 0 a 10 i es descomptarà 0,10 punts per falta fins un màxim 
de 2 punts. Valdrà un 90% de la nota. 

- Treballs diaris, activitat, llibreta i treballs en grup. És obligatori entregar la 
llibreta correctament completada per aprovar. Valdrà un 10% de la nota. 

 
La nota final del curs s’obtindrà a partir de la mitja aritmètica de les notes que 

l’alumnat haja tret en cada avaluació al llarg del curs, sent obligatori aprovar-les 
totes per poder superar l’assignatura. Ningun examen farà mitjana si no es trau 

un mínim de 3,5 punts sobre 10. L’assistència a classe és obligatòria i la falta en 
un examen s’haurà de justificar de forma convenient (metge, jutjat,...). En aquest 
sentit, tal i com prescriu la llei, l’absència d’un 30% de les classes implica la 
pèrdua del dret de l’avaluació continuada. Si es produeix aquesta circumstància, 

s’haurà de recuperar l’assignatura en una única prova a final de trimestre o curs. 
 
La recuperació de l’assignatura a l’avaluació extraordinària es farà mitjançant 

una prova escrita a juny/juliol (la data la marca caporalia) on s’inclouran tots els 

continguts treballats durant el curs. 
 
La recuperació de l’assignatura pendent de 1r de Batxiller (Història del Món 

Contemporani) queda a criteri del professor/a, que comptarà amb diverses 

possibilitats: realització d’un treball, el qual s’haurà d’exposar (segons el criteri 
del professor/a); realització d’un examen a maig (s’haurà de concretar la data i 
lloc de realització). En qualsevol cas, serà imprescindible que l’alumnat amb 
l’assignatura pendent es pose en contacte el més aviat possible amb el cap de 
departament o professor/a de geografia i història per concretar l’itinerari i 

possibilitats de recuperació de l’assignatura. 
 



L’assistència a classe és obligatòria. Si es falta a un examen s’haurà de 

justificar la falta per l'organisme oficial corresponent (metge, jutjat...) A més, com 
prescriu la llei, l'absència d'un 30% de les classes implica la pèrdua del dret de 
l'avaluació continuada. 

 
Finalment, si un alumne es pillat copiant durant un examen (mitjançant mòbil o 

qualsevol altre mètode, independentment del tipus), l’avaluació serà suspesa 
amb un zero. Es notificarà als pares, al tutor/a, a la resta del professorat i a 

Caporalia d’Estudis. S’haurà de realitzar un examen final a juny (si és de la ESO 
o 1r de Batxiller), o a maig (si és de 2n de Batxiller). 
 


