
 

NORMATIVA  D’AVALUACIÓ  DEL  SEMINARI  D’HISTÒRIA 

 

ESO: 

El 70% de la nota s’obté dels controls; el 30% restant de la feina de classe, els deures i 

els treballs que es van fent al llarg de l’avaluació. 

Es fan 6 controls corresponents a les 6 grans unitats en les quals es divideix la matèria 

del Curs. Depenent dels grups, es deixa a criteri del professor que alguna de les unitats 

didàctiques s’avaluïn amb un projecte sobre la unitat temàtica elegida. 

Per aprovar el curs la mitjana aritmètica de les tres avaluacions ha de ser com a mínim 

d’un 5 mínim, a més a més, s’han de complir les següents condicions: 

-Que dues de les tres avaluacions  estiguin  aprovades. 

-Si hi ha alguna avaluació suspesa la nota obtinguda ha de ser un 4 com a mínim. 

Al juny es recupera per avaluacions ; al setembre per curs. En el darrer cas, el Seminari 

prepara un dossier per a l’alumne, que aquest entregarà al professor que li 

correspongui; també haurà de fer un control dels continguts del dossier. La nota es 

repartirà entre el dossier (50%) i el control (50%). 

 

BATXILLERAT: 

El 80% de la nota s’obté dels controls; el 20% de la feina de classe, els deures i els 

treballs que es van fent al llarg de l’avaluació. 

Es fan sis controls durant el curs, dos per avaluació, de les sis grans unitats 

corresponents a la matèria impartida. 

Per aprovar  el Curs la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions ha de ser un 5 com a 

mínim, a més a més, s’han de complir les següents condicions: 

-Que dues de les tres avaluacions  estiguin  aprovades. 

-Si hi ha alguna avaluació suspesa la nota mínima d’aquesta ha de ser un 4. 

Al Primer Curs, al juny es recupera per avaluacions; al setembre per curs. Es deixa a 

criteri del professor el complementar aquesta amb algún treball d’estiu. 

Al Segon Curs, en l’avaluació ordinària l’alumne s’haurà d’examinar per avalucions; en 

l’avaluació extraordinària, de tot el curs. 



 

 

                

 

 

 

 


