
Departament Ciències Socials. Curs 2017-2018. 

Criteris d'Avaluació per matèries. 

  

Assignatura:  CIÈNCIES SOCIALS (2017-2018)  

Nivell:  ESO  

Curs:  1r  

Nombre d’exàmens per 
trimestre:  

Mínim 2  

Composició de la nota 
del trimestre:  

· 80% mitjana aritmètica dels exàmens 
· 15% dossier 
· 5% actitud 

Requisits específics per 
aprovar:  

El lliurament del dossier és obligatori. Si no es lliura, la 
matèria queda automàticament suspesa.  

Nota del curs:  Mitjana aritmètica de les tres avaluacions. Es considera 
aprovat el curs quan aquesta nota arribi o depassi el 5.  

Recuperacions:  Les recuperacions es faran al llarg del  curs d'acord els 
criteris establerts per la normativa oficial. 
La qualificació màxima que es pot obtenir en les proves de 
recuperació final és un 5. 

Altres:   

 

 
  

Assignatura:  CIÈNCIES SOCIALS (2017-2018)  

Nivell:  ESO  

Curs:  2n  

Nombre d’exàmens 
per trimestre:  

Mínim d'un examen per trimestre.  

Composició de la 
nota del trimestre:  

. 80%: Mitjana del/dels exàmens realitzats. 

. 15%: Dossier. 

. 5%: Actitud.  

Requisits específics 
per aprovar:  

· La mitjana dels exàmens ha de superar o igualar el 4. 
· El dossier trimestral és de presentació obligatòria. 

Nota del curs:  · Mitjana aritmètica de les tres avaluacions igual o superior a 5.  

Recuperacions:  · Si la mitjana de les avaluacions no supera el 5,  l'alumne 



s'haurà de presentar a les proves de recuperació establertes pel 
Centre d'acord als criteris establerts per la normativa, si vol 
superar la matèria.  

. En cas que la matèria quedi pendent i l’alumne promocioni al 
curs següent, el Departament donarà un dossier trimestral 
d’elaboració obligatòria per tal de recuperar l’assignatura 
pendent. 

  

 

 
  

Assignatura:  CIÈNCIES SOCIALS (2017-18)  

Nivell:  ESO  

Curs:  3r  

Nombre d’exàmens 
per trimestre:  

Mínim d’un examen per trimestre. 

Composició de la 
nota dels  trimestres:  

 
 
· 80%  Mitjana aritmètica dels dos exàmens. 
· 20%: Elaboració i presentació d’un dossier i/o d’altres treballs 
encomanats al llarg del trimestre,actitud i 
puntualitat  

Requisits específics 
per aprovar:  

La mitjana dels exàmens ha de superar o igualar el 4. 
La nota resultant ha de ser igual o superior a 5. 
El dossier trimestral és de presentació obligatòria. 
 

Nota del curs:  .Mitjana aritmètica de les tres avaluacions igual o superior a 5.  

Recuperacions:  .El professor establirà mecanismes interns per recuperar la 
matèria trimestralment. 

. En cas que la matèria quedi pendent i l’alumne promocioni al 
curs següent, el Departament donarà un dossier trimestral 
d’elaboració obligatòria per tal de recuperar l’assignatura 
pendent. 

 

Altres:  · El criteri d'arrodoniment de la nota no serà necessàriament 
matemàtic, sinó actitudinal (assistència, puntualitat...). 
 

 

 



  

Assignatura:  CIÈNCIES SOCIALS (2017-2018)  

Nivell:  ESO  

Curs:  4t  

Nombre d’exàmens 
per trimestre:  

Mínim de dos exàmens per trimestre.  

Composició de la nota 
del trimestre:  

· 80%: mitjana dels dos exàmens trimestrals. 
· 20%: realització d’un treball monogràfic per trimestre. 

Requisits específics 
per aprovar:  

· Mitjana de 4 en cada examen. 
 

Nota del curs:  Mitjana aritmètica de les tres avaluacions.  

Recuperacions:  · Els alumnes que no aprovin una avaluació podran fer 
l’examen de recuperació. 
· Hauran de recuperar a l’avaluació extraordinària de 
setembre els alumnes que a l’avaluació final ordinària hagin 
obtingut una qualificació menor de 5. 
. En cas que la matèria quedi pendent i l’alumne promocioni al 
curs següent, el Departament donarà un dossier trimestral  
d’ elaboració obligatòria per tal de recuperar l’assignatura 
pendent. 
 

Altres:  · El criteri d'arrodoniment de la nota no serà necessàriament 
matemàtic, sinó actitudinal (assistència, puntualitat...).  

 
 

 
  

Assignatura:  HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI (2017-2018)  

Nivell:  BAT  

Curs:  1r  

Nombre d’exàmens 
per trimestre:  

Mínim un per trimestre.  

Composició de la 
nota del trimestre:  

· Mitjana ponderada dels controls amb un percentatge del 90%. 
· Treballs obligatoris i voluntaris oferts durant el curs. 

Requisits específics 
per aprovar:  

· Cal tenir aprovades les tres avaluacions amb un mínim de 5 
per superar el curs. 
· Cal lliurar tots els treballs obligatoris. 

Nota del curs:  · Mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions, 
arrodonida pel professor/a en base a criteris d'avaluació 



actitudinal entre els quals mereix especial consideració 
l'assistència a classe.  

Recuperacions:  · Al mes de juny es podrà recuperar la totalitat de la matèria o 
els trimestres que hagin restat suspesos. 
·Al mes de setembre s’haurà de recuperar la totalitat de la 
matèria. 
.En cas que la matèria quedi pendent i l’alumne promocioni al 
curs següent , haurà de recuperar l’assignatura en les 
convocatòries oficials. 

Altres:  · Les notes de recuperació no poden ser superiors a 5.  

 

 
  

Assignatura:  HISTÒRIA (2017-2018)  

Nivell:  BAT  

Curs:  2n  

Nombre d’exàmens 
per trimestre:  

Mínim 1 per trimestre.  

Composició de la 
nota del trimestre:  

· Mitjana ponderada dels exàmens que es facin; que tindran un 
pes mínim del 80% de la nota de l'avaluació.  
· Treballs encomanats 15%  i  5% assistència, actitud. 

Requisits específics 
per aprovar:  

· Tenir aprovades les tres avaluacions del curs amb una nota 
mínima de cinc. 
 

Nota del curs:  · La nota de curs s'obtindrà a partir de la mitjana aritmètica de 
les tres avaluacions o de la recuperació del trimestre suspès 
efectuada al juny. 
· L'arrodoniment de la nota l'aplicarà el professor en funció de 
criteris actitudinals, entre els quals pot merèixer especial 
atenció el d'assistència regular a classe. ( màxim 5% nota) 

Recuperacions:  · Al mes de juny es podrà recuperar la totalitat de la matèria o 
els trimestres que hagin restat suspesos. 
· Les recuperacions es faran d'acord als criteris establerts per la 
normativa oficial. 
  
 

Altres:   

 

  

 
 

 
 



Assignatura:  GEOGRAFIA (2.017-2018)  

Nivell:  BAT  

Curs:  2n  

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:  

Mínim d'un examen per trimestre.  

Composició de la 
nota del trimestre:  

- Mitjana dels exàmens que s'hagin realitzat en el trimestre. 
Aquesta nota valdrà el 80% de l'avaluació. 
- El 15% serà marcat per la nota del dossier de classe, de 
presentació obligatòria i, si s'escau, per l'elaboració d'algun 
treball extraordinari. 
- El restant 5% serà resultat de la valoració de l'actitud de 
l'alumne/a a l'aula, de la seva tasca diària i, per tant, molt 
important la seva assistència continuada a classe. Aquest 
percentatge contribuirà a l'arrodoniment de la nota a l'alça o a la 
baixa, segons s'escaigui. 

Requisits específics 
per aprovar:  

· Que la mitjana d'exàmens depassi el 5. 
· Que s'hagin lliurat els dossiers i els treballs obligatoris.  

Nota del curs:  · S'obtindrà a partir de la mitjana de les tres avaluacions. 
· Si resta algun trimestre suspès es podrà recuperar a la 
convocatòria de recuperació ordinària. 
· L'arrodoniment dels decimals vindrà donat per l'aproximació al 
sencer més proper; a més de valorar l'actitud i l'assistència a 
classe. 

Recuperacions:  · A la convocatòria extraordinària  s’haurà de  recuperar la 
totalitat de la matèria. 
· Les recuperacions es faran d'acord als criteris establerts per la 
normativa oficial.  
 

Altres:   

 

  

Assignatura:  HISTÒRIA DE L'ART (2017-2018)  

Nivell:  BAT  

Curs:  2n  

Nombre d’exàmens 
per trimestre:  

Dos. Si, per qüestions de calendari, el tercer trimestre és 
massa curt es farà únicament un.  

Composició de la nota 
del trimestre:  

· Mitjana aritmètica dels dos exàmens.  

Requisits específics 
per aprovar:  

· La mitjana dels dos exàmens ha de ser igual o superior a 5. 



Nota del curs:  · Cal tenir aprovades les tres avaluacions per superar el curs. 
· La nota final serà la mitjana de les tres avaluacions. 

Recuperacions:  · Les recuperacions es faran d'acord amb els criteris establerts 
per la normativa oficial. 
· Als exàmens de recuperació, els alumnes s'examinaran 
únicament de les avaluacions no superades i la nota màxima 
serà un 5.  
 

Altres:  · Es podran introduir treballs com a elements d'avaluació. La 
qualificació d'aquests treballs oscil·larà entre el 10 i el 20% de 
la nota del trimestre al que pertanyin. 

· L'assistència i l'actitud a classe seran els principals elements a 
valorar a l'hora de fer els arrodoniments de nota. 

· Un alumne que hagi de fer l’avaluació extraordinària haurà de 
fer un examen de la matèria de tot el curs. 
 

 

 
  

Assignatura:  CULTURA CLÀSSICA (2017-2018)  

Nivell:  ESO  

Curs:  2n 

Nombre d’exàmens per 
trimestre:  

Cap 

Composició de la nota del 
trimestre:  

Quadrimestre 
 
80%: dossier d’activitats 
20%: actitud, participació i assistència. 

Requisits específics per 
aprovar:  

 
· Arribar a la qualificació de 5. 

Nota del curs:  · La mateixa nota del quadrimestre o, si s'escau, de la 
recuperació quadrimestral.  
 

Recuperacions:  · Reelaborar correctament el dossier d’activitats. 
 

 

 

 

 



 

 

 Assignatura:  EMPRENEDORIA (2017-2018)  

Nivell:  ESO  

Curs:  3r i 4t 

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:                                 

Mínim 2 exàmens  

Composició de 
la nota del 
trimestre:  

 
50%  nota dels exàmens 
 
Feines a clase i l’actitud  tindran un valor del 20% 

Deures per fer fora del centre:  valor del 15% 

La realització dels treballs o projectes serà  obligatòria per aprovar 

l’optativa: valor del 15% 

L’actitud envers la materia i els retards seran els principals elements a 

valorar a l’hora d’arrodonir la nota. 

 
 

Requisits 
específics per 
aprovar:  

La qualificació ha de ser igual o superior a 5. 

Nota del curs:  Coincideix amb la del quadrimestre. 

Recuperacions:  Les recuperacions es faran d'acord amb els criteris establerts per la 
normativa oficial. 
 

Requisits 
específics per 
aprovar:  

La mitjana dels exàmens ha de ser igual o superior a 5. 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
Assignatura:  ECONOMIA  (2017-2018)  
Nivell:  ESO  
Curs:  4t  
Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:  

∼ Mínim un examen.  

Composició de la 
nota del 
trimestre:  

∼ La mitjana aritmètica dels exàmens tindrà un pes del 75% sobre 
la nota final. 

∼ Cal que la mitjana dels exàmens sigui igual o superior a 5. 

∼ Es poden introduir treballs, activitats a classe, deures o d’altres 
tasques com elements avaluadors. Aquestes tasques tindran 
caràcter obligatori i una ponderació del 20% sobre la nota final. 

∼ L’assistència, els retards i l’actitud envers l’assignatura tindran 
un pes del 5% sobre la nota final. 

∼ Si un alumne no es presenta el dia de l’examen, la nota del 
mateix serà un 0. En cas que la falta sigui justificada (caldrà 
presentar el document que justifiqui la seva absència) realitzarà 
un examen diferent a la resta dels alumnes el qual es farà el 
primer dia en que l’alumne torni a assistir a classe. 

 
Requisits 
específics per 
aprovar:  

∼ La mitjana dels exàmens ha de ser igual o superior a 5. 

 
Nota del curs:  ∼ La nota final de curs serà la mitjana aritmètica dels tres 

trimestres. 
∼ Per tal d’aprovar el curs caldrà que la mitjana sigui igual o 

superior a 5. Tots els trimestres han d’estar aprovats. 

∼ En cas contrari, caldrà recuperar la matèria d'acord amb la 
normativa de centre. 

Recuperacions:  ∼ Es faran les recuperacions d'acord amb la normativa del 
centre. (Setembre) 

∼ L’alumne que hagi d’assistir a les recuperacions de setembre 
s’haurà d’examinar de tota la matèria. 

∼ Per superar l’àrea caldrà que la nota sigui igual o superior a 
5. 

∼ La nota de setembre serà un 5. 
 

 



  

Assignatura:  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESA (2017-2018)  

Nivell:  BAT  

Curs:  1r  

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:  

∼ Mínim un examen.  

Composició de la 
nota del 
trimestre:  

∼ Cal que la mitjana dels exàmens sigui igual o superior a 5. 

∼ Es poden realitzar exàmens sorpresa al llarg del trimestre, 
cadascun dels quals representarà un 5% de la nota del 
trimestre. 

∼ Es poden introduir treballs, activitats a classe, deures o 
d’altres tasques com elements avaluadors ,amb un valor 
del 20% de la nota. Aquestes tasques tindran caràcter 
obligatori, la no-realització suposarà cada vegada la pèrdua 
de 0,2 punts de la nota del trimestre (fins a un màxim 1 
punt).  

∼ NOTA: 80% exàmens-0,2*nº no-realització tasques 

∼ L’assistència, els retards i l’actitud envers l’assignatura 
seran els principals elements a valorar a l'hora de fer els 
arrodoniments de la nota. Cal recordar que l’assistència és 
obligatòria: l’acumulació de  faltes d’assistència sense 
justificar suposarà un arrodoniment de la nota a la baixa. 

∼ Si un alumne no es presenta el dia de l’examen, la nota del 
mateix serà un 0. En cas que la falta sigui justificada (caldrà 
presentar el document que justifiqui la seva absència) 
realitzarà un examen diferent a la resta dels alumnes el 
qual es farà el primer dia en que l’alumne torni a assistir a 
classe. 

 

Requisits 
específics per 
aprovar:  

∼ La mitjana dels exàmens ha de ser igual o superior a 5. 

 

Nota del curs:  ∼ La nota final de curs serà la mitjana aritmètica dels tres 
trimestres. 

∼ Per tal d’aprovar el curs caldrà que la mitjana sigui igual o 
superior a 5. Tots els trimestres han de tenir una nota 
mínima de 4 per fer mitja. 

∼ En cas contrari, caldrà recuperar la matèria d'acord amb la 
normativa de centre. 

Recuperacions:  ∼ Es faran les recuperacions d'acord amb la normativa del 
centre. (Setembre) 

∼ L’alumne que hagi d’assistir a les recuperacions de 



setembre s’haurà d’examinar de tota la matèria. 

∼ Per superar l’àrea caldrà que la nota sigui igual o superior a 
5. 

∼ La nota de setembre serà un 5. 

.En cas que la matèria quedi pendent i l’alumne promocioni al curs següent , haurà de 
recuperar l’assignatura en les convocatòries oficials. 

 
  

Assignatura:  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESA (2017-2018)  

Nivell:  BAT  

Curs:  2n  

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:  

∼ Mínim un examen.  

Composició de la 
nota del 
trimestre:  

∼ Cal que la mitjana dels exàmens sigui igual o superior a 5. 

∼ Es poden realitzar exàmens sorpresa al llarg del trimestre, 
cadascun dels quals representarà un 5% de la nota del 
trimestre. 

∼ Es poden introduir treballs, activitats a classe, deures o 
d’altres tasques com elements avaluadors., amb un valor 
del 20% de la nota. Aquestes tasques tindran caràcter 
obligatori, la no-realització suposarà cada vegada la pèrdua 
de 0,2 punts de la nota del trimestre (fins a un màxim 1 
punt).  

∼ NOTA: 80% exàmens-0,2*nº no-realització tasques 

∼ L’assistència, els retards i l’actitud envers l’assignatura 
seran els principals elements a valorar a l'hora de fer els 
arrodoniments de la nota. Cal recordar que l’assistència és 
obligatòria: l’acumulació de faltes d’assistència sense 
justificar suposarà un arrodoniment de la nota a la baixa. 

∼ Si un alumne no es presenta el dia de l’examen, la nota del 
mateix serà un 0. En cas que la falta sigui justificada (caldrà 
presentar el document que justifiqui la seva absència) 
realitzarà un examen diferent a la resta dels alumnes el 
qual es farà el primer dia en que l’alumne torni a assistir a 
classe. 

 

Requisits 
específics per 
aprovar:  

∼ La mitjana dels exàmens ha de ser igual o superior a 5.  

Nota del curs:  ∼ La nota final de curs serà la mitjana aritmètica dels tres 
trimestres. 

∼ Per tal d’aprovar el curs caldrà que la mitjana sigui igual o 
superior a 5. La nota mínima per fer mitjana és de 4. En cas 



contrari, caldrà recuperar la matèria d'acord amb la 
normativa de centre. 

Recuperacions:  ∼ Es faran les recuperacions d'acord amb la normativa del 
centre. (Setembre) 

∼ L’alumne que hagi d’assistir a les recuperacions de 
setembre s’haurà d’examinar de tota la matèria. 

∼ Per superar l’àrea caldrà que la nota sigui igual o superior a 
5. 

∼ La nota de setembre serà un 5. 

.En cas que la matèria quedi pendent i l’alumne promocioni al curs següent , haurà de 
recuperar l’assignatura en les convocatòries oficials. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 


