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CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 
 

 

A. L’AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 
 
El nou currículum de l’ESO es basa en l’assoliment per part de l’alumnat d’una sèrie de competències 
bàsiques dissenyades pel Departament d’Ensenyament 
 
L’avaluació consisteix en comprovar fins quin punt l’alumnat integra i aplica coneixements, habilitats, 
hàbits, actituds i estratègies per resoldre, de forma eficaç, problemes i situacions diverses, per tal de 
qualificar el nivell d’assoliment de les competències bàsiques. 

 
Des de les Ciències Socials es potencia el treball competencial de l’àmbit social, tot i que les Ciències 
Socials possibiliten el poder treballar la majoria de competències bàsiques, així com les competències 
anomenades transversals, que són les de l’àmbit digital i les de l’àmbit personal i social, i s’avalua el 
seu assoliment per part de l’alumnat. 
  
L’avaluació té en compte tant els continguts conceptuals i procedimentals com els actitudinals, és a 
dir, que es valoren els continguts assolits, la correcta exposició dels mateixos, així com l’actitud de 
participació i respecte a classe i el treball i millora constants. 
 
 

B. COM S’AVALUA L’ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 
 
Per qualificar el nivell d’assoliment de les competències bàsiques s’utilitzaran diferents instruments i 
tipus d’avaluació.  
 
Hi haurà tres tipus d’avaluacions, depenent de la tipologia de les activitats didàctiques dutes a terme: 

 Autoavaluació per part de l’alumne/a 

 Coavaluació per part dels companys i companyes 

 Avaluació per part del professorat 
 
En el cas d’utilitzar simultàniament diversos tipus d’avaluació, es farà la nota mitjana de 
l’autoavaluació i la coavaluació, però si hi ha avaluació per part del professorat, aquesta valdrà el 50% 
de la qualificació. 
 
Quan la tipologia d’avaluació sigui només per part del professorat valdrà el 100% de la qualificació. 
 
L’avaluació té un caràcter formatiu, per la qual cosa, hi haurà un feedback entre el professorat i 
l’alumnat, és a dir, que l’alumne/a rebrà per part d’aquest l’explicació de com ha anat l’activitat 
avaluada i haurà de reflexionar per tal de prendre consciència de les pròpies errades i així poder-les 
corregir i millorar. 
 
 

C. L’AVALUACIÓ TRIMESTRAL: 
 
La qualificació trimestral mostrarà l’assoliment de les competències bàsiques a través de la nota 
mitjana de totes les notes del trimestre, que equivaldrà a un 90%, corresponents a: 

 Les proves amb activitats d’avaluació per comprovar l’assoliment dels continguts conceptuals, 
procedimentals i/o actitudinals de les competències bàsiques treballades a classe 

 Les activitats didàctiques proposades pel professorat, individuals o en grup (treball cooperatiu 
i col·laboratiu), fetes a classe o a casa 

 Les activitats didàctiques voluntàries, proposades per l’alumnat al professorat 

 La correcta presentació dels dossiers de treball que recullen totes les activitats didàctiques 
 
El 10% restant correspondrà a l’actitud positiva i participativa vers la matèria, a través del compliment 
de les normes de treball de classe. Aquest compliment serà recollit en una graella de “positius”. En el 
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cas d’incompliment, es valorarà amb “negatius”. L’alumnat podrà aconseguir fins a 1 punt, que se 
sumarà a la nota final del trimestre. 

 
En el cas d’alumnat amb Necessitats Educatives Especials, s’avaluarà l’assoliment de les 
competències bàsiques seguint els diversos nivells de gradació i continguts clau. 
 
En el cas de l’alumnat amb un Pla Individualitzat, se seguiran els criteris d’avaluació específics que 
constin en el seu PI. 
 
 

D. LA QUALIFICACIÓ I LA RECUPERACIÓ DEL CURS: 
 

 La nota final del curs serà la mitjana de les tres avaluacions i es considerarà aprovada a partir 
d’un Assoleix Suficientment.  

 No es farà mitjana si l’avaluació és No Assoleix  

 L’alumnat amb una o dues avaluacions suspeses recuperarà cadascuna d’elles a les proves 
de recuperació de juny.  

 L’alumnat que tingui totes les avaluacions suspeses farà un examen global de recuperació a 
les proves de recuperació de juny 

 
 

E. ELS CONTINGUTS ACTITUDINALS: LES NORMES DE TREBALL A CLASSE: 
 

1. Assistir a classe, ser puntual i portar el material a classe 
2. Participar activament i positivament a classe per assolir un excel·lent desenvolupament 

dels continguts 
3. Treballar responsablement a classe i presentar les feines encomanades 
4. Fer les activitats voluntàries proposades pel professorat  
5. Fer activitats voluntàries proposades per  l’alumne/a al/a la professor/a  
6. Participar activament a classe i respondre correctament a les qüestions proposades 
7. Actitud reflexiva vers les pròpies errades comeses i esforç per assolir una millora 

constant  
8. Aportació constructiva al bon ambient a l’aula 
9. Ajudar als companys i companyes dels grups de treball o de classe a què trobin les 

seves pròpies estratègies de millora 
10. Respectar sempre el torn de paraules i tenir una actitud respectuosa envers les 

opinions i actituds de la resta de companys i companyes i el/la professor/a (fer cas de 
les indicacions del professorat i, en cas de desacord, esperar al final de la classe per 
poder parlar-ne racionalment i tranquil·lament) 

 
 


