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Al llarg del curs s’avaluaran els aprenentatges que l’estudiant hagi anat adquirint i que 

li aportin coneixements, procediments i actituds dels diferents temes de l’assignatura 

corresponent. En aquesta valoració s’inclouran els exàmens, els treballs, els exercicis, 

la participació a classe, el respecte amb tot i tothom i l’educació conseqüent. 

Aquest procés d’aprenentatge dels alumnes, que hauria de contribuir a millorar el seu 

rendiment  escolar, comporta que l’avaluació sigui contínua o formativa i que s’hi 

observi el procés de desenvolupament intel·lectual, personal i social de l’alumnat a 

classe; així com també si els continguts, els procediments i les actituds hi ajuden i s’hi 

adapten. 

********** 

Educació Secundària Obligatòria (ESO). 

La qualificació  de l’avaluació trimestral s’obtindrà d‘acord amb els següents 

percentatges : 

 -60% (Continguts: exàmens). 

 -20% (Procediments: exercicis, treballs, exposicions orals ...). 

 -20% (Actitud: respecte, educació, treball, esforç, participació a classe, assistència a 

classe, puntualitat, interès...).  

Se superarà cada avaluació quan, aplicats els percentatges anteriors, l’alumne/a 

obtingui un cinc de puntuació mínima. L’assignatura de Ciències Socials restarà 

aprovada quan, feta la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, el resultat sigui un 

cinc. 

Es realitzaran dos exàmens per trimestre, al voltant de dos temes, aproximadament. 

En cas de no assistència a un examen, caldrà un justificant mèdic o altre document 

oficial per tal que l’alumne/a pugui tenir la possibilitat de fer-lo un altre dia. La data serà 

determinada pel professor/a. 

Per tal de superar i recuperar l’assignatura, l’alumne/a s’haurà de presentar a la prova 

del mes de juny per trimestres. Si l’alumne suspèn en aquesta convocatòria, podrà 

recuperar l’assignatura en la prova extraordinària de setembre, l’examen de la qual 

serà global i haurà de lliurar la feina d’estiu. En aquesta recuperació els percentatges 

aplicats per obtenir la nota definitiva seran els següents: 60% de la nota obtinguda a 

l’examen i el 40% de la nota dels exercicis. Si no presenta la feina d’estiu, s’entén que 

l’examen representarà el 100% de la nota. 

En cas que un/a alumne/a tingui l’assignatura de Ciències Socials suspesa d’un curs 

anterior, haurà de presentar al mes de gener/febrer  diferents exercicis sobre els quals 

haurà de fer posteriorment un examen. Les dates seran concretades pel professorat. 

Els treballs i exercicis que s’hagin de presentar seguiran les pautes següents: una 

portada feta amb ordinador on constarà el nom de l’assignatura, el nom de l’alumne, el 

grup i curs escolar i el nom del o de la professora.  Els exercicis o treballs es 
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presentaran en un dossier respectant marges, amb bona lletra, sense esmenes, 

ordenats i nets. 

No s’acceptaran treballs fora de termini, tret de casos de força major degudament 

justificats oficialment. 

Pel que fa a l’avaluació de la matèria optativa quadrimestral de 3 ESO d’Emprenedoria 

s’aplicaran els següents percentatges: coneixements 40% (una prova), procediments 

40% (quadern i projecte laboral o d’empresa) i 20% actitud. Es podrà recuperar 

presentant al juny o al setembre el projecte laboral o d’empresa. 

Referent als grups que cursen una adaptació curricular de grup (1r ESO E, 2n ESO E, 

3r ESO E) es tindrà en compte la complexitat d’aquest alumnat i s’adequaran els 

continguts, exercicis i exàmens. Tot i això, cal precisar que l’aplicació de percentatges i 

presentació i condició dels treballs seran els mateixos que per a la resta d’alumnat.  

Pel que fa a aquells grups adreçats al món laboral i a cicles formatius (4rt ESO D) 

també es considerarà aquesta realitat. En aquests grups, la nota màxima especificada 

en el butlletí de notes serà un sis.   

Aquells/es alumnes que tinguin un Pla Individualitzat (PI), el Departament de Ciències 

Socials els/les avaluarà d’acord amb la normativa vigent i les pautes recomanades pel 

Departament de Psicopedagogia del centre.  

Els/les alumnes realitzaran obligatòriament els següents exercicis de mapes: 

. 1r ESO – Continents a nivell físic i polític, a part dels mapes històrics. 

. 2n ESO – Mapes històrics d’acord amb el temari. 

. 3r ESO – Continents a nivell físic/polític i mapes de dades. 

. 4rt ESO – Mapes històrics i fitxes d’art. 

 

BATXILLERAT 

La qualificació de l’avaluació trimestral s’obtindrà d’acord amb els següents 

percentatges: 

-80% (Continguts: Exàmens). 

-10% (Procediments: Exercicis, comentaris, etc.). 

-10% (Actitud: respecte, educació, treball, esforç, participació a classe, assistència a 

classe, puntualitat, interès...). 

Tot això s’aplicarà sempre i quan l’alumne assisteixi, com a mínim, al 80% de les 

classes (siguin les faltes justificades o no). 

Se superarà cada avaluació quan, aplicats els percentatges anteriors, l’alumne 

obtingui un cinc de puntuació mínima. Les assignatures d’Història, Història del Món 

Contemporani, Geografia, Fonaments i Història de l’Art (1r-2n BAT), Economia de 
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l’empresa i Economia restaran aprovades quan feta la mitjana aritmètica de les tres 

avaluacions, el resultat sigui un cinc. 

En cas de no assistència a un examen, caldrà un justificant mèdic o un altre document 

oficial per tal que l’alumne/a pugui tenir la possibilitat de fer-lo un altre dia. La data serà 

determinada pel professor/a. 

Els i les alumnes de 2n de BAT que no superin aquestes assignatures en la 

convocatòria del mes de maig ho podran fer en la convocatòria extraordinària del mes 

de juny. En ambdós casos, l’examen serà global. 

Els i les alumnes de 1r de Bat que no aprovin dites matèries  en la convocatòria de 

juny hauran de presentar-se a la prova extraordinària de setembre. En ambdós casos, 

l’examen serà global. 

Es realitzarà el següent nombre d’exàmens al llarg dels tres trimestres: 

-Història del Món Contemporani (1r de BAT):  dos exàmens per trimestre. 

-Fonaments de l’Art (1r de BAT): dos exàmens per trimestre. 

-Economia i Economia de l’empresa (1ri 2n de BAT): dos exàmens per trimestre. 

-Història (2n de BAT): quatre exàmens al llarg del curs repartits en tres trimestres. 

-Geografia (2n de BAT): dos exàmens per trimestre. 

-Història de l’Art (2n de BAT): quatre exàmens  al llarg del curs, repartits en tres 

trimestres. 

 

Reus,  9 de setembre de  2016 

 

 


