
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS CURS 2019-2020
INS RAFAEL CASANOVA

     ANNEX  ALS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL DEL DE-
PARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS DE L’ESO

A causa de la situació de confinament provocada pel Covid-19, els criteris d'avaluació del 

Departament de Socials varien de la següent manera:

-Els alumnes que hagin suspès la 1a  i 2a Avaluació o només la 2a Avaluació, tindran dret 

a una recuperació, que consistirà en una activitat escrita de caràcter bàsic amb un docu-

ment textual i una sèrie de preguntes pautades, a la qual podrà accedir a través de la 

seva Classroom o qualsevol altra via informàtica. Aquesta recuperació tindrà una data es-

tablerta pel professor/a.

-El 3r trimestre suposarà un acompanyament a l'alumnat a través de la realització de tas-

ques competencials, principalment reforçant el que ja ha après i motivant-lo a seguir im-

plicat en el grup.

En cap cas es penalitzarà l'alumne o alumna per la no realització de les activitats proposa-

des. En canvi, sí que es tindrà en compte de manera positiva el treball i implicació de 

l'alumnat en la dinàmica de les activitats.

La 3a Avaluació pot beneficiar l'alumne o alumna que hagi seguit les directrius de treball 

proposades pel Departament de Socials, i pot suposar un increment de la nota final de 

curs.

L'alumnat que no hagi seguit les directrius no serà penalitzat de manera negativa, però no 

podrà millorar la seva nota final de curs.

-Per a les qualificacions del 1r i 2n trimestre, s'han seguit els criteris d'avaluació que es 

van marcar des del començament del curs escolar 2019-2020. 

-En l'Avaluació final, es pot adjuntar un comentari en el qual s'exposarà el grau de partici-

pació de l'alumne o alumna en les activitats proposades pel Departament de Socials durant 

els mesos de confinament. 
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INS RAFAEL CASANOVA

     ANNEX  ALS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL DEL DE-
PARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS DE BATXILLERAT

A causa de la situació de confinament provocada pel Covid-19, els criteris d'avaluació del 

Departament de Ciències Socials varien de la següent manera:

-Els alumnes que hagin suspès la 1a Avaluació, la 2a Avaluació o ambdues tindran dret a 

una recuperació que consistirà en un examen de les avaluacions que tingui suspeses. S'es-

tablirà un dia i un horari durant el qual l'alumne o alumna haurà de realitzar aquest examen

que trobarà en el seu Classroom o  a qualsevol altra via informàtica. Una vegada finalitza-

da la prova, sempre dins de l'horari i dia establerts amb anterioritat, l'haurà de remetre al 

professor.

-El 3r trimestre suposarà un acompanyament a l'alumnat a través de la realització d'activi-

tats proposades pel professor o professora.

 En cap cas es penalitzarà l'alumne o alumna per la no realització de les activitats proposa-

des. En canvi, sí que es tindrà en compte de manera positiva el treball i implicació de 

l'alumnat en la dinàmica de les activitats.

La 3a Avaluació pot beneficiar l'alumne o alumna que hagi seguit les directrius de treball 

proposades pel Departament de Socials, i pot suposar un increment de la nota final de 

curs.

L'alumnat que no hagi seguit les directrius no serà penalitzat de manera negativa, però no 

podrà millorar la seva nota final de curs.

-Per a les qualificacions del 1r i 2n trimestre, s'han seguit els criteris d'avaluació que es 

van marcar des del començament del curs escolar 2019-2020. 

-En l'Avaluació final, es pot adjuntar un comentari en el qual s'exposarà el grau de partici-

pació de l'alumne o alumna en les activitats proposades pel Departament de Socials durant 

els mesos de confinament. 


