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El procés d'avaluació s'aborda de forma contínua i competencial, fets que permeten fer un 

seguiment permanent del treball de l'alumne, que estarà basat en: 

 
a) Actitud a classe: 

- Respecten el professor/a, els companys, les instal·lacions i el material. 
- Pregunten i intervenen respectant l' ordre de paraules. 
- S' apliquen a fer les tasques de classe amb interès. 
- Tenen cura de la presentació dels seus treballs. 
- Segueixen les explicacions amb interès. 
- Responen positivament si se'ls crida l’atenció. 
- Ajuden els companys. 
- Porten i tenen cura del material. 
- Són puntuals i romanen dins de l'aula entre classe í  classe.   

 

b)  Valoració de treballs i dossiers realitzats: es realitzarà mitjançant una rúbrica compartida 

amb els alumnes que tindrà especialment en compte: 
 -    Presentació i ordre 

- Precisió en l’expressió escrita 
-  Utilització correcta dels conceptes treballats 
-  Conjunt d'activitats realitzades 

 
c)  Exàmens: s'aprofundirà el seu disseny competencial per tal de verificar el grau d'assoliment 

del conjunt de competències de l'àmbit social del nivell corresponent. Se'n faran almenys dos 

per avaluació. Per tal de millorar la competència lingüística, es posarà especial èmfasi en l'ús 

correcte de l'ortografia. Per aquest motiu, es descomptarà 0,1 punt per falta amb un màxim 
d’un punt. Es valorarà principalment l’ús incorrecte de majúscules i minúscules –especialment 

en noms propis- i el vocabulari específic de la matèria. En cas de suspendre l’assignatura per 

faltes, es podran fer tasques de recuperació referides exclusivament a l’ortografia. 
 

 
1.- Eines i instruments d'avaluació: 
Pel que fa al primer cicle de la ESO (1r i 2n) i pels grups petits de 3r i 4t d'ESO, la qualificació 

s'obtindrà a partir dels següents instruments i percentatges: 
70% grau d'assoliment de les competències demostrat per l'alumne a l'examen 
30 % actitud i conjunt de tasques lliurades per l'alumne 
 
Pel que fa als grups ordinaris del segon cicle de la ESO (3r i 4t), la qualificació s'obtindrà a 
partir dels següents instruments i percentatges: 
80% grau d'assoliment de les competències demostrat per l'alumne a l'examen 
20% actitud i conjunt de tasques lliurades per l'alumne. 
 
L'actitud i el conjunt de tasques realitzades per l'alumne incorporen l'avaluació de les 
competències de l'àmbit personal i social i, de la mateixa manera, al llarg del curs es 

proposaran activitats referents a l'àmbit tecnològic -transversal- referides a les diferents 

competències de l'esmentat àmbit que es treballaran a cada nivell.    
 
2.- Criteris de qualificació i superació de l'assignatura. 
 
L'assignatura es qualificarà competencialment i es considerarà superada si l'assoliment de 

competències és suficient. Les competències de l'àmbit es consideraran no assolides amb una 

nota final inferior a 5. Si la nota es troba entre 5 i 7 es considerarà un assoliment suficient, si 



es troba entre un 7 i un 9 un assoliment notable i una puntuació més alta que el 9 es 

considerarà un assoliment excel·lent. 
 
La matèria es considerarà superada si la nota mitjana de les tres avaluacions es correspon 

amb un assoliment suficient de les competències. Per fer mitjana cal que la nota de la tercera 

avaluació sigui igual o superior a 4. Si la mitjana de curs és inferior a 5 o s’ha tret menys d’un 
4 a la Tercera Avaluació, l’alumne haurà de recuperar l’assignatura. En cas de dubte i de tenir 

les Ciències Socials pendents dels cursos anteriors, com a criteri de superació de l’assignatura 

es valorarà especialment el fet d’haver treballat els dossiers de recuperació. 
 
3.- Recuperacions durant el curs: es faran dues proves per recuperar la primera i la segona 
avaluació suspeses durant el curs. La primera es realitzarà durant la segona avaluació i la 

segona durant la tercera avaluació. La nota màxima de la recuperació serà un 5. 
 

 
4.- Recuperació extraordinària de juny: al juny es farà una prova de recuperació 

extraordinària. Per realitzar-la, l'alumne haurà de presentar i imprimir un dossier i presentar-
se a un examen de recuperació fet a partir de les activitats del dossier. La nota de la 

recuperació extraordinària s'obtindrà a partir del següent percentatge: 
 
Primer cicle de la ESO i grup petit de 3r i 4t: 10% valoració de la nota i del treball durant el 

curs; 30% valoració del dossier lliurat; 60% nota de l’examen de recuperació. 
 
Segon cicle de la ESO: 10% valoració de la nota i del treball durant el curs; 20% valoració del 

dossier lliurat i 70% nota de l'examen de recuperació. 
 
Per superar l’assignatura el resultat final de l’aplicació d’aquests percentatges ha de ser igual o 

superior a 5. En cas contrari, l’assignatura restarà suspesa. La nota màxima de la recuperació 

serà de 5. 
 
5.- Recuperacions de cursos anteriors: l’alumnat que tingui un curs anterior de Ciències 

Socials pendent tindrà durant el curs una oportunitat per recuperar-lo. En el cas de 1r i 2n 

d’ESO i de grup petit de 3r, haurà de realitzar un dossier sobre l’assignatura que haurà de ser 

lliurat el dia de  la recuperació. En el cas de 3r d’ESO, a banda de realitzar el dossier, també 
haurà de presentar-se a un examen de recuperació basat en les activitats del dossier.   
 
Atenció:  Exemple: Si un alumne aprova 3r no pot suspendre 2n (però cal que faci el dossier 

de 2n ? podrien impugnar). 
Millor no aprovar-li el curs present si no aprova l ́anterior. 


