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L’avaluació quadrimestral és globalitzadora. Les activitats d'avaluació dels aprenentatges de  
conceptes suposen el 80% de la nota. Els procediments / actitud, el 20%. La nota mitjana del 

quadrimestre sortirà del càlcul: 

• 80% de la mitjana ponderada de les proves escrites del quadrimestre (conceptes). 

• 20% de la mitjana ponderada de controls / treballs presentats / notes de classe 

(procediments/actitud). 

 
Proves escrites: Es farà un mínim de tres proves escrites per quadrimestre. Els exàmens seran proves 

basades en la realització d’exercicis pràctics i teòrics seguint el model de les PAU,  on l’alumne/a haurà 

de demostrar l’aplicació dels conceptes adquirits, és a dir, les competències pròpies de la matèria a partir 

del comentari de fonts històriques i de la resposta a les preguntes que es plantegin. El valor de cada part 

pot variar en cada examen, en el còmput final es tindrà en compte la correcció ortogràfica, l’expressió 

escrita i l’ús del vocabulari propi de la matèria (criteris generals de les PAU). 

 
Procediments / Actituds: Per avaluar els procediments i l'actitud es tindrà en compte el seguiment del 

treball diari de l’alumne (dossiers de pràctiques, activitats del llibre, exercicis del Moodle...). Els 

procediments s’avaluaran a partir de petits controls basats en exercicis que s’hauran treballat prèviament 

a l’aula. Quant a l’actitud es consideraran bàsics:  

 

• La puntualitat. 

• El rigor, l’ordre i la bona presentació en el treball. 

• L'interès i la curiositat intel·lectual respecte al món que ens envolta.  

• El respecte i l'honestedat amb el professor i els companys.  

 

Els resultats de l’avaluació́ de la matèria s’expressen mitjançant qualificacions numèriques compreses 
entre zero i deu, de manera que es consideren superades les qualificacions iguals o superiors a cinc. 
 

La qualificació de final de curs considera també una valoració qualitativa en què es té en compte 

el grau de compromís en l’assoliment dels objectius per part de l’alumne i l’evolució d’aquest. 
 


