
CRITERIS COMUNS D’AVALUACIÓ I DE RECUPERACIÓ DEL
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

Criteris d’avaluació i recuperació.

L’avaluació, entesa com a part integrant del procés educatiu, orienta de manera
permanent l’aprenentatge de l’alumnat i contribueix a la millora del rendiment
escolar. Les activitats d’avaluació tenen dues finalitats fonamentals: seguir el procés
d’ensenyament aprenentatge de l’alumnat i fornir el professorat de la informació
necessària per modificar o reestructurar la seva estratègia didàctica. Per aconseguir-
ho, l’avaluació ha de ser contínua i individualitzada i pressuposa l’observació
sistemàtica dels processos que s’esdevenen a l’aula. Hi ha tres moments fonamentals:

AVALUACIÓ INICIAL

Realitzada al començament del primer crèdit i valorada amb criteris comuns,
consistirà en una anàlisi de les competències, coneixements, capacitats i aptituds de
cada alumne/a, a partir de la qual es concretarà el projecte d’actuació en el si del grup-
classe.

Així mateix, aquesta primera avaluació ens permetrà detectar les principals dificultats
d’aquells alumnes necessitats d’una atenció més individualitzada, de manera que
puguin ser atesos tant pel professor titular com, si s’escau, per la psicopedagoga i/o
mestra de pedagogia terapèutica o altres professionals. Aquesta avaluació es realitza
de forma oral i/o escrita.

AVALUACIÓ FORMATIVA

Tal com queda descrit, l’avaluació de cada alumne/a és individualitzada i contínua al
llarg de tot el curs, en què es portaran a terme diverses activitats , exercicis i proves,
del quals el professor prendrà nota.

Al llarg del curs hi ha tres avaluacions. A cada una d’elles hi haurà notes de classe i
d'actitud, notes de preguntes orals a classe, notes de treballs – en alguna avaluació- i
exercicis i notes de les proves escrites. L'assistència a classe i a les activitats dins i
fora del centre són obligatòries.

En cada programació es recull el còmput avaluatiu trimestral a fi d’indicar
objectivament el valor de les activitats a l’aula.

Cada professor/a descriurà el model d’activitats a l’aula (exàmens, dossiers, preguntes
orals, etc.) i n’explicarà la mecànica i la manera de puntuar-los atenent a la diversitat i
el nivell educatiu de l’alumnat.

Al llarg de cada trimestre el professor haurà fet, al menys, una prova objectiva escrita
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per cada unitat (exàmens) amb les quals arrodonirà l’avaluació de la matèria i que,
com és lògic, no constituiran cap mena de revàlida o similar, sinó una prova més en la
qual s’avaluaran aspectes relacionats amb la matèria.

Els continguts actitudinals seran tinguts en compte en les notes de la següent manera:

-Cada acció contrària a reglament de règim intern, cada actitud incívica, la
desobediència i les faltes d’assistència no justificades, baixarà la mitjana de la  nota
aconseguida en les activitats i exàmens realitzats.

-Aquesta penalització no sobrepassarà 2 punts o 20% per infracció en la nota global
del trimestre, a fi que una sola acció desafortunada perjudiqui greument la
convivència i l’esforç de l’alumne per millorar en aspectes actitudinals.

-Un comportament excel·lent, la participació activa a les activitats de l’aula i
l’absència de faltes injustificades afavoriran un augment en la mitjana de les notes de
classe i d’examen, no superior a 2 punts o un 20%.

Els continguts actitudinals quedaran recollits en cada programació d’aula, juntament
amb els conceptuals i procedimentals, basant-se en els criteris de correcció comuns
del departament aquí escrits. Cada professor determinarà en la seva programació
d’aula la importància que dóna als diferents tipus de continguts.

AVALUACIÓ FINAL

En cada programació es recull el còmput avaluatiu anual i el còmput avaluatiu
trimestral, en el qual s’hi especificaran les condicions que determinen l’aprovat o el
suspens en ambdós casos.

La nota final serà el resultat de la mitjana de les tres avaluacions; en cas que aquesta
nota no arribi  al cinc, es realitzarà una prova  (de les avaluacions suspeses, màxim
dues) a final de curs. Aquesta prova podrà ser per parcials o sobre la totalitat de la
matèria i tindrà la mateixa estructura que les proves de les avaluacions fetes al llarg
del curs acadèmic.

D’acord amb el Projecte curricular de centre aprovat pel claustre, els Criteris generals
d’avaluació de l’alumnat d’ESO i la concreció aprovada pel Departament de Ciències
Socials, es fixen els:

Criteris de recuperació de la matèria:

Atès que l’avaluació és continuada, l’alumnat recupera avaluacions, sempre que la
nota mitjana de final de curs arribi al cinc.

La recuperació de socials es fa mitjançant un treball d’estiu i un examen extraordinari
al setembre; no fer el treball (obtenint com a mínim un 5 en la correcció) invalida la
nota que es pugui aconseguir en la prova
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Criteris de recuperació de matèries pendents del curs anterior:

L’alumnat que tingui matèries pendents del nostre departament complirà els següents
requisits: hauran de fer un treball o dossier i una prova escrita.

L’alumne que tingui pendent la matèria de dos cursos, recuperarà la de l’últim curs
amb dossier (50% de la nota) i examen (50%) .La programació d’aula de cada àrea i/o
matèria ha de concretar, explícita i pormenoritzadament, els criteris comuns
d’avaluació aquí descrits (contínua, nota trimestral i nota final) i de recuperació. El
professorat únicament pot utilitzar aquests criteris i ha d’informar-ne als alumnes a
l’inici de curs.

CRITERIS COMUNS D’AVALUACIÓ CONTINUA I DE RECUPERACIÓ

ESO

L’avaluació del procés d’aprenentatge té en compte que els objectius s’assoleixen
mitjançant continguts procedimentals, conceptuals i actitudinals. A fi d’assegurar el
seguiment individualitzat de cada alumne/a i de potenciar que abasti un nivell adient a
les seves possibilitats, el departament de Ciències Socials ha dissenyat unes pautes
conjuntes d’actuació, que són  les que es descriuen a Criteris comuns de programació.

Recuperació de la matèria

Els alumnes que passin de curs amb la matèria de Ciències Socials pendent de
superació hauran de recuperar-la. És imprescindible la presentació d’un dossier per
poder fer l’examen.

BATXILLERAT

L’avaluació del procés d’aprenentatge té en compte que els objectius s’assoleixen
mitjançant continguts procedimentals, conceptuals i actitudinals. A fi d’assegurar el
seguiment individualitzat de cada alumne/a i de potenciar que abasti un nivell adient a
les seves possibilitats, el departament de Ciències Socials ha dissenyat unes pautes
conjuntes d’actuació, que són  les que es descriuen a Criteris comuns de programació.

Tenint en compte aquests criteris, el PROCÉS D’AVALUACIÓ queda establert de la
següent manera:
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AVALUACIÓ INICIAL

Realitzada al començament del primer crèdit i valorada amb criteris comuns,
consistirà en una anàlisi de les competències, coneixements, capacitats i aptituds de
cada alumne/a, a partir de la qual es concretarà el projecte d’actuació en el si del grup-
classe.

Així mateix, aquesta primera avaluació ens permetrà detectar les principals dificultats
d’aquells alumnes necessitats d’una atenció més individualitzada, de manera que
puguin ser atesos tant pel professor titular com, si s’escau, per la psicopedagoga i/o
mestra de pedagogia terapèutica o altres professionals. Aquesta avaluació es realitza
de forma oral o escrita.

AVALUACIÓ FORMATIVA

Tal com queda descrit, l’avaluació de cada alumne/a és individualitzada i contínua al
llarg de tot el curs, en què es portaran a terme diverses activitats , exercicis i proves,
del quals el professor prendrà nota.

L’avaluació s’anirà produint al llarg del curs mitjançant una divisió de continguts en 3
avaluacions, a través d’activitats dins i fora l’aula d’aprenentatge i d’avaluació, que
cada professor descriurà en la programació d’aula, atenent al nivell educatiu a l’hora
de proposar activitats assequibles i ajustades a les competències bàsiques.

Cada professor/a descriurà en la seva programació el model i normativa d’activitats a
desenvolupar i la seva manera de puntuar. També indicarà un model de còmput
avaluatiu per a cada trimestre atenent a criteris objectius i amb disposició numèrica

Totes les qualificacions de les notes de classe es registraran de la següent manera:
amb notes numèriques i objectives a partir dels exàmens, dossiers i activitats que hagi
programat al llarg de l’avaluació el professorat. La seva realització serà indispensable
per a una qualificació positiva de l’avaluació.

Els continguts actitudinals són especificats de la manera següent

-les faltes d’assistència no justificades penalitzaran la mitjana de les notes obtingudes
cada trimestre proporcionalment al nombre de faltes injustificades computades cada
trimestre, mitjançant un percentatge (10%) d’assistència a l’aula i a les activitats que
fora de l’aula.

4



-el percentatge esmentat serà descomptat en forma de punts a la mitjana de les notes
obtinguts cada trimestre

-una actitud excel·lent i/o la participació activa a les activitats d’aula, i l’absència de
faltes d’assistència injustificades afavorirà un augment en la mitjana de les notes, no
superior al 10%.

Proves objectives escrites (exàmens)

Cada unitat didàctica disposarà d’un mínim d’1 prova objectiva. El conjunt d’aquestes
proves en cada trimestre formen part de les notes trimestrals, que oscil·laran segons
les activitats realitzades, l’actitud i l’assistència.
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