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CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

L’avaluació tindrà en compte l’assoliment dels aspectes conceptuals, procedimentals i 

actitudinals. Es valorarà, per tant, els continguts assolits i la correcta exposició d’aquests, 

així com l’actitud de participació i respecte a classe i el treball constant.  

 

A. CRITERIS D’AVALUACIÓ TRIMESTRAL:  

• A cada avaluació es faran exàmens parcials i/o compactats seguint el model de 

selectivitat.  

• Les tasques diàries consistiran en el seguiment i comprensió dels conceptes que es 

treballen a l’aula així com l’aprenentatge de l’anàlisi de les fonts primàries i secundàries 

relacionades amb cadascun dels temes.  

• Es lliuraran treballs puntuals relacionats amb els aspectes metodològics propis de la 

disciplina històrica (comentaris de fonts històriques, confecció d’eixos cronològics, 

elaboració de mapes conceptuals, treball de definició de conceptes, síntesi sobre els 

processos històrics tot sabent interrelacionar els diversos aspectes socials, polítics, 

econòmics...). Les tasques encomanades caldrà presentar-les en la data convinguda.  

• La nota de cada avaluació serà la mitjana dels exàmens, dels treballs realitzats i de les 

tasques diàries. Se seguirà la següent proporcionalitat:  

▪ 65%: proves escrites (model de selectivitat)  

▪ 25%: treballs puntuals i tasques diàries 

▪ 10%: actitud (assistència i puntualitat a classe, puntualitat en el lliurament 

de tasques, atenció a classe, participació, respecte)  

• Per aprovar serà requisit indispensable obtenir, en els diversos exàmens d’una mateixa 

avaluació, una nota no inferior a 4 punts.  

• Es penalitzaran les faltes d’ortografia i la deficient expressió en redacció d’idees, tant en 

els exàmens com en les diferents tasques realitzades.  

 



B. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA:  

• La nota final de la matèria serà la mitjana de les tres avaluacions i es considerarà 

aprovada a partir del 5. No es farà mitjana amb una avaluació suspesa.  

• L’alumnat amb una avaluació suspesa només caldrà que recuperi aquesta.  

• L’alumnat que tingui dues o les tres avaluacions suspeses caldrà que es presenti a un 

examen global de tota la matèria.  

• L’alumnat que no aprovi l’examen de recuperació de juny, caldrà que recuperi tota la 

matèria a l’examen extraordinari de setembre.  


