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Criteris d’Avaluació i Recuperació de la matèria de Ciències 
Socials a l’ESO i a BATXILLERAT. 
 
 
Dins la programació que el departament de C. Socials estableix  per a cada curs de l’ESO 
s’especifiquen els objectius que es pretenen i com treballar en l’assoliment de les competències 
bàsiques per part de l’alumne. Els criteris d’avaluació són revisats cada curs per a facilitar 
l’aprenentatge i la superació del curs. 
 

 
ESO 
 
El Departament ha  establert el següent criteri percentual a l’hora d’avaluar els alumnes de 
cada curs d’ESO: 
 

- 30% de la nota serà el treball realitzat per l’alumne a la llibreta o dossier d’aquesta 
matèria. Caldrà presentar la llibreta o dossier abans del final de cada trimestre, amb totes 
les activitats   (apunts, exercicis, gràfics, mapes, activitats d’ampliació...) que s’hagin fet a 
classe o a casa com a deures. Haurà d’estar correctament presentada,  amb totes les 
activitats anteriors ordenades i revisades. També es podran valorar aquí les proves orals, 
treballs i/o exposicions en grup, dossier d’una sortida curricular o qualsevol altre activitat 
similar que el professor consideri oportuna.  
    
LLIBRETA O DOSSIER DELS APUNTS: serà obligatori presentar-lo pels alumnes a qui 
els ho demani el professor/a. Pot alterar també la nota final d’avaluació pujant-la, baixant-
la o fins i tot serà motiu de no superar la matèria en cas de no portar-lo o fer-ho en 
condicions impresentables, sense que això perjudiqui els altres aspectes aprovats de la 
matèria. La recuperació consistirà només en la seva presentació correcta. 

 

- 10% de la nota correspondrà a l’actitud. Inclou el seu comportament a l’aula, l’interès, 
atenció i participació en les activitats de la classe i les ganes d’aprendre i progressar en la 
matèria. 

 

- 60% de la nota farà referència als continguts. Es valorarà l’assoliment dels objectius a 
través de proves escrites, els exàmens.  

 
Si la qualificació obtinguda és igual o superior a 5, es considerarà aprovada la matèria d’aquell 
trimestre. Si la qualificació és propera a 5 sense arribar-hi, el professor pot revisar i valorar els 
apartats anteriors, sobretot a l’hora d’obtenir la nota de final de curs. Els casos més delicats es  
resolen sempre en reunió de departament.  
 
 
Aquests criteris d’avaluació seran explicats als alumnes al començament del curs i recordats 
sempre que calgui. 
 
 
Per als alumnes dels grups d’adaptació o grups A se segueixen unes programacions similars 
però amb uns continguts i metodologia adaptats. Els criteris d’avaluació se centraran sobretot 
en l’actitud i el treball a l’aula.  La nota màxima que es pot obtenir és un 6. Si es vol incrementar 
aquesta nota s’han de realitzar activitats especials.  
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ALUMNES AMB UN PI 
 
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  psicopedagog 
del centre. 
 
 

BATXILLERAT 
 
Tot i que a Batxillerat el perfil de l’alumnat és diferent, al tractar-se d’un ensenyament NO 
OBLIGATORI, la normativa disciplinar del centre es manté i, per tant, considerem: 
 

- 90% de la nota es refereix directament als continguts assolits en la matèria. 

- 10% de la nota s’aplica en funció de l’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 5 de puntuació mínima. 
 
 

En cas de no assistència a un examen, caldrà avisar prèviament al centre el mateix dia de 
l’examen, per part del pare, mare o tutor i presentar posteriorment 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.  
 
EXÀMENS: es faran dos exàmens per trimestre en les matèries de Geografia i Història de l’Art i 
un per les matèries d’Història i Història Contemporània. 
 
FEINA A CASA: es valoraran les diferents activitats i exercicis que es facin durant cada 
trimestre i podran fer variar la puntuació mitjana dels exàmens. 
DOSSIER DELS APUNTS: serà obligatori presentar-lo pels alumnes a qui els ho demani el 
professor/a. Pot alterar també la nota final d’avaluació pujant-la, baixant-la o fins i tot serà motiu 
de no superar la matèria en cas de no portar-lo o fer-ho en condicions impresentables. 
 
RECUPERACIONS: es farà un examen de recuperació global o bé per trimestres, depenent del 
professor i la matèria. Serà obligatori presentar el dossier d’apunts i feina de casa per fer 
mitjana amb l’examen si és el cas. 
 
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.  
 
RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE L’ANY ANTERIOR: procediment similar a l’anterior però 
sempre serà un examen global. 
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Avaluació extraordinària de setembre 
 
Els alumnes amb la matèria de C. Socials suspesa s’han de presentar a la prova de 
recuperació de setembre d’acord amb les dates previstes pel centre. 
Han  d’elaborar  i presentar un dossier amb les activitats d’estiu que es detallen en el document 
pdf que es penja al web del centre. També han de realitzar una prova escrita sobre algunes de 
les activitats que han fet en el dossier que entreguen abans de l’examen. 
En els grups d’Atenció a la Diversitat, es demana només que presentin la llibreta del curs que 
han de recuperar amb totes les activitats treballades i correctament presentades. 
 
 
 

Avaluació dels alumnes amb la matèria de C. Socials 
pendent de cursos anteriors. 
 
Els alumnes de l’ESO amb la matèria pendent de cursos anteriors podran presentar-se a unes 
proves extraordinàries de recuperació a finals del segon trimestre. Caldrà que presentin un 
dossier que hauran fet durant el primer trimestre del present curs segons unes pautes donades 
pel professor de la matèria que tinguin en aquell moment i que estaran penjades al web del 
departament. El dossier es basarà en poques però destacades activitats del llibre/apunts del 
curs a recuperar. Durant aquest temps, el professor del curs actual de l’alumne farà el 
seguiment del seu treball i resoldrà els dubtes que puguin aparèixer. 
El dia de la recuperació hauran d’entregar al cap de departament el dossier  a l’entrar a l’aula, i 
procedir a fer la prova escrita, que es basarà en algunes de les activitats fetes per l’alumne al 
dossier. 
 
En el cas d’alumnes del grup d’adaptació, el dossier es començarà a fer a classe, durant les 
sessions que es consideri oportunes, ja que així el professor corresponent podrà fer un 
seguiment més proper del treball de l’alumne. Aquest només caldrà que entregui el dossier al 
cap de departament en el lloc, dia i hora que s’haurà establert per a la recuperació de la 
matèria. 
 
La correcció dels dossiers i proves les farà el Cap de Departament però s’hauran de valorar i 
consensuar en reunió de Departament per part de tots els seus membres. 
Si el dossier està ben fet i l’alumne treu una puntuació igual o superior a 5 es considera la 
matèria aprovada. 
 

 


