
DEPARTAMENT  DE   C. SOCIALS     CURS 2020-21 
 
 

Criteris d’Avaluació i Recuperació de la matèria a l’ESO i a 
BATXILLERAT. 
 
 
ESO 
 
De moment hem acordar seguir els criteris del curs anterior. Donada la situació de pandèmia, 
anirem adaptant-nos a cada moment. Aquest curs no tenim pràcticament cap alumne amb la 
matèria pendent, ja que el passat curs va ser excepcional a l’hora d’avaluar i recuperar. 
 
El Departament ha  establert pel present curs 2020-21 el següent criteri percentual a l’hora      
d’avaluar els alumnes de cada curs d’ESO.: 
 

- 30% de la nota serà el treball realitzat per l’alumne a la llibreta o dossier d’aquesta 
matèria. Caldrà presentar la llibreta o dossier abans del final de cada trimestre, amb 
totes les activitats   (apunts, exercicis, gràfics, mapes, activitats d’ampliació...) que 
s’hagin fet a classe o a casa com a deures. Haurà d’estar correctament presentada,  
amb totes les activitats anteriors ordenades i  revisades. Les faltes d’ortografia es 
tindran en compte a criteri del professor. També es podran valorar aquí les proves orals, 
treballs i/o exposicions en grup o qualsevol altre activitat similar que el professor 
consideri oportuna. A 4t d’ESO es prioritzarà l’expressió oral. 

 
- 10% de la nota correspondrà a la dimensió ciutadana  (tolerància, respecte i 

participació). Inclou el seu comportament a l’aula, l’interès, atenció i participació en les 
activitats de la classe i les ganes d’aprendre i progressar en la matèria. 

 
- 60% de la nota farà referència a les proves competencials. Es valorarà l’assoliment dels 

objectius a través de proves escrites, els exàmens.  
 
Si la qualificació obtinguda és igual o superior a 5, es considerarà aprovada la matèria d’aquell 
trimestre. Si la qualificació és propera a 5 sense arribar-hi, el professor pot revisar i valorar els 
apartats anteriors, sobretot a l’hora d’obtenir la nota de final de curs. Els casos més delicats es  
resolen sempre en reunió de departament.  
 
Les faltes d’ortografia. 
 1r- cicle: 
Si s’arriba a 10 faltes es descomptarà 0,5p de la nota, acumulable (10, 20...) 
 
2n- cicle:  
Si s’arriba a 7 faltes es descomptarà 0,5p de la nota, acumulable (7, 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALUMNES  AMB NEE, PIM, PI GRUPS D’ADAPTACIÓ O GRUPS A 
 
 
Pels alumnes dels grups d’adaptació o grups A i pels alumnes de grups ordinaris amb 
necessitats més específiques se segueixen unes programacions similars però amb uns 
continguts i metodologia adaptats. En el cas d’alumnes amb PI, tenen una adaptació específica 
individual a part. Per a la resta, els criteris d’avaluació seran els següents: 
 
 

- 50% de la nota serà el treball realitzat per l’alumne a la llibreta o dossier d’aquesta 
matèria. Caldrà presentar la llibreta o dossier abans del final de cada trimestre, amb 
totes les activitats (apunts, exercicis, gràfics, mapes, activitats d’ampliació...) que 
s’hagin fet a classe o a casa com a deures. Haurà d’estar correctament presentada, 
amb totes les activitats anteriors ordenades i revisades. 

 
- 20% de la nota correspondrà a la dimensió ciutadana (tolerància, respecte i 

participació). Inclou el seu comportament a l’aula, l’interès, atenció i participació en les 
activitats de la classe i les ganes d’aprendre i progressar en la matèria. 
 

- 30% de la nota farà referència  les proves competencials. Es valorarà l’assoliment dels 
objectius a través de proves escrites, els exàmens. Caldrà obtenir un 4 com a mínim per 
a poder fer mitjana. 

 
 
Si en les proves escrites l’alumne utilitza el llibre o llibreta, la nota màxima que es pot obtenir 
és un 6. Si es vol incrementar aquesta nota s’han de realitzar activitats especials. 

 
 

 
 

BATXILLERAT 
 
Tot i que a Batxillerat el perfil de l’alumnat és diferent, al tractar-se d’un ensenyament NO 
OBLIGATORI, la normativa disciplinar del centre es manté i, per tant, considerem: 
 

- 90% de la nota es refereix directament als continguts assolits en la matèria. Inclou les 
activitats fetes a classe i el dossier que demani el professor de la matèria si és el cas. 
 

- 10% de la nota s’aplica en funció de l’actitud i assistència a classe. 
 
 

 
Les faltes d’ortografia: si s’arriba a 5 faltes es descomptarà 0,5p de la nota, acumulable (10, 
15...) 
 
Aquests criteris d’avaluació seran explicats als alumnes al començament del curs i recordats 
sempre que calgui.  
 
 
 
 

 
 



Avaluació dels alumnes amb la matèria de C. Socials pendent de cursos 
anteriors. 
 
 
Aquest curs 2020-2021 serà diferent, no esperem avaluar masses alumnes. El criteri seria 
similar al del curs anterior: 
 
Els alumnes de l’ESO amb la matèria pendent de cursos anteriors podran presentar-se a unes 
proves extraordinàries de recuperació a finals del segon trimestre. Caldrà que presentin un 
dossier que hauran fet durant el present curs segons unes pautes donades pel professor de la 
matèria que tinguin en aquell moment i que estaran penjades al web del departament. El 
dossier es basarà en poques però destacades activitats del llibre del curs a recuperar. Durant 
aquest temps, el professor del curs actual de l’alumne farà el seguiment del seu treball i 
resoldrà els dubtes que puguin aparèixer. 
El dia de la recuperació hauran d’entregar al cap de departament el dossier  a l’entrar a l’aula, i 
procedir a fer la prova escrita, que es basarà en algunes de les activitats fetes per l’alumne al 
dossier. 
 
En el cas d’alumnes del grup d’adaptació, el dossier es començarà a fer a classe, durant les 
sessions que es consideri oportunes, ja que així el professor corresponent podrà fer un 
seguiment més proper del treball de l’alumne. Aquest només caldrà que entregui el dossier al 
cap de departament en el lloc, dia i hora que s’haurà establert per a la recuperació de la 
matèria. 
 


