
Departament Ciències Socials.      Curs 2021-22

Criteris de qualificació per matèries

Assignatura: CIÈNCIES SOCIALS

Nivell: 1r i 2n cicle ESO
Cursos: 1r - 2n -3r - 4t ESO

Tipologia 
d’activitats 
competencials:

Donades les característiques de la matèria, el nombre 
d’activitats pot variar a llarg del trimestre. 
Activitats i instruments d’avaluació: KPSI, mapa conceptual, 
exposicions orals, text interpretatiu/argumentatiu, prova 
escrita o oral, qüestionari, treball cooperatiu, avaluació de la 
feina del grup, teatralitzacions, …

Composició de la 
nota del trimestre: 

La qualificació final resultarà de l’avaluació de les 
competències de l’àmbit social. La nota final trimestral 
resultarà de:

- activitats competencials. 
- activitats didàctiques.
- treballs col·laboratius, projectes.
- actitud, treball a l’aula, respecte, ...

Qualificació final de
curs: 

La qualificació final de curs vindrà donada de la mitjana de
les qualificacions obtingudes en cada trimestre (resultat de
les  proves,  treballs,  projectes  i  d’altres,  encomanats  pel
professorat).
En cas que la mitjana sigui inferior a AS, l’alumnat s’haurà de
presentar a la prova extraordinària de juny.

Recuperacions:

Trimestrals: En el cas de no superar un trimestre, l’alumnat 
presentarà les tasques encomanades pel professorat 
i/o farà el control pertinent en les dates establertes pel
centre.

De curs: Es realitzarà una avaluació extraordinària al juny on 
es tindrà en compte l’evolució de l’alumnat al llarg del 
curs, les activitats de recuperació obligatòries i el 
resultat de la prova extraordinària.

De cursos anteriors: Per assolir les competències de cursos 
anteriors cal que l’alumnat realitzi les activitats 
proposades abans de finalitzar la segona avaluació. 
Hi ha la possibilitat que se li realitzi una prova escrita 
en aquestes dates per tal d’avaluar els continguts 
treballats.

RECORDATORI: Durant tot el cicle de la ESO,el Departament de CCSS 
sanciona a l’alumnat que hagi copiat a un control, prova o examen amb la 
repetició de la prova a les recuperacions de finals de maig. Per tant, el trimestre
quedarà no aprovat a l’espera del resultat d’aquesta prova.



Assignatura: EMPRENEDORIA

Nivell: ESO
Cursos: 3r ESO

Tipologia d’activitats 
competencials:

Donades les característiques de la matèria, el 
nombre d’activitats pot variar a llarg del trimestre. 
Activitats i instruments d’avaluació: KPSI, mapa 
conceptual, exposicions orals, text 
interpretatiu/argumentatiu, prova escrita o oral, 
qüestionari, treball cooperatiu, avaluació de la feina 
del grup, teatralitzacions, …

Composició de la nota del 
trimestre: 

La qualificació final resultarà de l’avaluació de les 
competències de economia i emprenedorial. La 
nota final trimestral resultarà de:

- activitats competencials. 
- activitats didàctiques.
- treballs col·laboratius, projectes.
- actitud, treball a l’aula, respecte, ...

Qualificació final de curs: La mitjana dels tres trimestres, i el resultat haurà de
ser assoliment suficient. 

Recuperacions: En funció del trimestre que s’ha suspès es 
realitzaran un tipus d’activitats específiques seguint 
les pautes que s’han treballat durant el trimestre. 

RECORDATORI: Durant tot el cicle de la ESO,el Departament de CCSS 
sanciona a l’alumnat que hagi copiat a un control, prova o examen amb la 
repetició de la prova a les recuperacions de finals de maig. Per tant, el trimestre
quedarà no aprovat a l’espera del resultat d’aquesta prova.

 



Assignatura: EMPRENEDORIA

Nivell: ESO
Cursos: 4t (Bloc II i Bloc III)

Tipologia d’activitats 
competencials:

● Donades les característiques de 
la matèria, el nombre d’activitats 
pot variar a llarg del trimestre. 

● Activitats i instruments 
d’avaluació: KPSI, mapa 
conceptual, exposicions orals, text
interpretatiu/argumentatiu, prova 
escrita o oral, qüestionari, treball 
cooperatiu, avaluació de la feina 
del grup, teatralitzacions, …

Composició de la nota del 
trimestre: 

La qualificació final resulta de l’avaluació 
de les competències de economia i 
emprenedoria. La nota final de trimestre 
resulta de:

- activitats competencials. 
- activitats didàctiques.
- treballs col·laboratius, projectes.
- actitud, treball a l’aula, 

respecte, ...

Qualificació final de curs: ● La mitjana dels tres trimestres, i el
resultat haurà de ser assoliment 
suficient. 

Recuperacions:

● En funció del trimestre que s’ha 
suspès es realitzaran un tipus 
d’activitats específiques seguint 
les pautes que s’han treballat 
durant el trimestre. 



Assignatura: ECONOMIA

Nivell: ESO
Curs: 4t
Nombre d’exàmens per trimestre: 

● Mínim d’un examen per trimestre. 

Composició  de  la  nota  del
trimestre: 

● Examen: 30 %
● Mitjana  aritmètica  dels  treballs  i

activitats avaluables (Nota: 50%)
● Nota d’actitud/participació  a classe

(Nota: 20%)
● L’assistència,  els  retards i  l’actitud

envers  l’assignatura  seran
considerats a l’avaluació. 

● Cal  recordar  que  l’assistència  és
obligatòria

Requisits específics per aprovar: ● La mitjana 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.

Recuperacions: 

● Es faran les recuperacions d'acord
amb la normativa del centre. 

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

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

● Les notes de recuperació no poden
ser superiors a 5.



Assignatura:
HISTÒRIA DEL MÓN 
CONTEMPORANI

Nivell: Batxillerat
Curs: 1r
Nombre d’exàmens per trimestre: 

● Mínim d'un examen per trimestre. 

Composició  de  la  nota  del
trimestre: 

● Mitjana  ponderada  dels  controls
amb un percentatge del 90%.

● Treballs  obligatoris  i  voluntaris
ofertats durant el curs.

Requisits específics per aprovar:

● Cal tenir aprovades les tres 
avaluacions amb un mínim de 5 
per
superar el curs.

● Cal entregar 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: 

● Tots  els  alumnes  amb  alguna
avaluació  pendent  podran
recuperar  a  l’examen  de
recuperació del mes de juny o al
setembre.

● Les  recuperacions  es  faran
d’acord  als  criteris  establerts  per
la normativa oficial.

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

 



Assignatura: ECONOMIA

Nivell: Batxillerat
Curs:  1r 

Nombre d’exàmens per trimestre: ● Mínim un examen. 

Composició  de  la  nota  del
trimestre: 

● S'obtindrà  de  mitjana  aritmètica  dels
exàmens i les activitats que es realitzin al
llarg  del  trimestre,  tenint  els  següents
pesos: 

○ 50% Examens
○ 50% activitats avaluables

● La mitjana haurà de ser superior a 5. 

Requisits específics per aprovar: 
● La mitjana 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,  per  poder  fer
mitjana, han de tenir una nota superior a
4, en cas contrari, caldrà recuperar el/els
trimestres  durant  les  proves  de
recuperació interna de juny (la nota serà
un 5).

Recuperacions: 

● Es faran les recuperacions d'acord amb
la normativa del centre. (juliol: internes;
setembre: extraordinària)

● 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.

Altres:
● Copiar  a un examen suposarà una nota

de 0 a l’examen corresponent.



Assignatura:
 

ECONOMIA DE L’EMPRESA I

Nivell: Batxillerat
Curs: 1r
Nombre d’exàmens per trimestre: 

● Mínim un examen. 

Composició  de  la  nota  del
trimestre: 

● Mitjana aritmètica. (Nota: 80% exàmens i
20% d’actitud/activitats/participació)

● 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. no-realització 

● L’assistència, els retards i l’actitud envers
l’assignatura  seran  considerats  a
l’avaluació.

● 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, per fer mitjana, han
de tenir  una nota mínima de 4,  en cas
contrari, caldrà recuperar la matèria o els
trimestres corresponents.

Recuperacions: 

● Es faran les recuperacions d'acord amb
la  normativa  del  centre.  (juliol:  interna;
setembre: extraordinària)

● 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 màxima de setembre serà un 5.
Altres: ● Copiar a un examen suposarà una nota

de 0 a l’examen corresponent.



Assignatura:  HISTÒRIA D’ESPANYA

Nivell:  Batxillerat
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 20% 
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: 

● Les  recuperacions  d'avaluacions
insuficients  s'efectuaran  el  juny
mitjançant  un  examen  de
recuperació i a les recuperacions.

 
● Les  recuperacions  es  faran

d'acord  els  criteris  establerts  per
la normativa oficial.



Assignatura: GEOGRAFIA

Nivell: Batxillerat
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 85% de l'avaluació.

● El 10% 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 al juny.

● 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: 

● 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.



Assignatura: HISTÒRIA DE L’ART

Nivell: Batxillerat
Curs: 2n
Nombre d’exàmens per trimestre: 

● Dos per trimestre. Si el tercer trimestre 
és massa curt es farà únicament un 
examen.

Composició de la nota del 
trimestre: ● 80% exàmens, 20% dossier i actitud. 

Requisits específics per aprovar: 
● La mitjana 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.

● Les  notes  d'avaluació  tindran  caràcter
alliberador.

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

● Copiar a un examen suposarà una nota
de 0 a l’examen corresponent.



Assignatura: ECONOMIA DE L’EMPRESA II

Nivell: Batxillerat
Curs: 2n
Nombre d’exàmens per trimestre: ● Mínim un examen. 

Composició  de  la  nota  del
trimestre: 

● Mitjana aritmètica dels exàmens (Nota:
90% exàmens i 10% d’actitud).

● 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.  L’assistència,
els  retards  i  l’actitud  envers
l’assignatura  seran  considerats  a
l’avaluació.

● Cal  recordar  que  l’assistència  és
obligatòria:  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).

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,  per  poder  fer
mitjana, han de tenir una nota mínima
de 4,  en cas contrari, caldrà recuperar
els trimestres o la matèria d'acord amb
la normativa de centre.

Recuperacions: 
●

● Es  faran  les  recuperacions  d'acord
amb  la  normativa  del  centre.  (maig:
interna; juny: extraordinària)

● 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 les recuperacions serà un
5.

Altres: ● Copiar  a  un  examen suposarà  una
nota de 0 a l’examen corresponent.


