
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

El Departament de Ciències Socials ha consensuat els següents criteris de qualificació:

1. En les avaluacions s'emetrà una qualificació individualitzada de cada alumne/a de 1 a 10. La
qualificació inferior a 5 suposa que l'alumne/a, en l'estadi avaluat, no ha aconseguit arribar
als mínims exigits, tant de conceptes com de procediments i actituds, ni ha mantingut una
actitud d'interés i d'esforç per superar-se, si bé se li donarà l'oportunitat de progressar en el
període següent o al final, segons els principis de l'avaluació contínua, sumativa i formativa. 

2. La ponderació general de la contribució relativa de cadascun dels indicadors i instruments
usats per a proporcionar informació sobre l'aprenentatge dels alumnes en les avaluacions
parcials i final, en funció dels mínims establits en la Programació del Departament, és la
següent: 

a. Per als cursos de 1r i 2n de l'ESO, PMAR3 i PR4: 

- 60% de la  nota s'obtindrà dels  exàmens realitzats  en el  període de
referència. Esta nota s’obtindrà de la mitjana dels exàmens realitzats
(sempre  que  tinguen  una  nota  mínima  de  3,  encara  que  es  poden
ponderar  de  manera  diferent  segons  el  seu  grau  de  dificultat  o
l’extensió de cadascun. 

- 30%  de  la  nota  s'obtindrà  a  partir  dels  diversos  treballs  realitzats
(comentaris,  quadern,  participació,  petites  investigacions,
exposicions…) 

- 10% de l'actitud mostrada per  l'alumne (assistència,  comportament,
cura  del  material,  lliurament  puntual  de  treballs,  neteja  en  la  seua
activitat, disposició al treball…). 

L’alumne haurà d’aconseguir un mínim en cadascun dels apartats. 

b. Per als cursos de 3r de l'ESO i FPB1 i 2: 

- 70% de la  nota s'obtindrà dels  exàmens realitzats  en el  període de
referència. Esta nota s’obtindrà de la mitjana dels exàmens realitzats
(sempre  que  tinguen una  nota  mínima de  3),  encara  que es  poden
ponderar  de  manera  diferent  segons  el  seu  grau  de  dificultat  o
l’extensió de cadascun. 

- 20%  de  la  nota  s'obtindrà  a  partir  dels  diversos  treballs  realitzats
(comentaris,  quadern,  participació,  petites  investigacions,
exposicions…) 

- 10% de l'actitud mostrada per  l'alumne (assistència,  comportament,
cura  del  material,  lliurament  puntual  de  treballs,  neteja  en  la  seua
activitat, disposició al treball…). 

L’alumne haurà d’aconseguir un mínim en cadascun dels apartats. 

c. Per a 4t de l’ESO

- A principi de curs el 70% de la nota s'obtindrà dels exàmens realitzats
en  el  període  de  referència,  més  endavant  serà  el  80%.  Esta  nota
s’obtindrà de la mitjana dels exàmens realitzats (sempre que tinguen
una  nota  mínima  de  3,  encara  que  es  poden  ponderar  de  manera
diferent segons el seu grau de dificultat o l’extensió de cadascun. 



- A principi de curs el 20% de la nota s'obtindrà a partir dels diversos
treballs  realitzats  (comentaris,  quadern,  participació,  petites
investigacions, exposicions…), més endavant serà el 10%

- 10% de l'actitud mostrada per  l'alumne (assistència,  comportament,
cura  del  material,  lliurament  puntual  de  treballs,  neteja  en  la  seua
activitat, disposició al treball…). 

L’alumne haurà d’aconseguir un mínim en cadascun dels apartats. 

d. En primer de Batxillerat:

- 90% de la nota s'obtindrà dels exàmens realitzats durant el curs. Esta
nota  s’obtindrà  de  la  mitjana  dels  exàmens  realitzats  (sempre  que
tinguen  una  nota  mínima  de  3,  encara  que  es  poden  ponderar  de
manera  diferent  segons  el  seu  grau  de  dificultat  o  l’extensió  de
cadascun dels exàmens o proves. 

- 10%  de  la  nota  s'obtindrà  a  partir  dels  diversos  treballs  realitzats
(comentaris,  quadern,  participació,  petites  investigacions,
exposicions…)  i  de  l'actitud  mostrada  per  l'alumne  (assistència,
comportament, cura del material, lliurament puntual de treballs, neteja
en la seua activitat, disposició al treball…). 

L’alumne haurà d’aconseguir un mínim en cadascun dels apartats. 

e. En segon de Batxillerat:

- Segons  la  decisió  de  la  COCOPE  es  realitzarà  un  examen  tipus
selectiu que representarà la majoria de la nota de l’avaluació. Durant
la primera avaluació aquest exàmen representarà el 70% de la nota,
durant la segona avaluació el 80%, i en la tercera avaluació el 90% 

- La resta de la nota s'obtindrà a partir de diverses proves (o exàmens),
dels  diversos  treballs  realitzats  (comentaris,  quadern,  participació,
petites  investigacions,  exposicions…)  i  de  l'actitud  mostrada  per
l'alumne  (assistència,  comportament,  cura  del  material,  lliurament
puntual de treballs, neteja en la seua activitat, disposició al treball…). 

L’alumne haurà d’aconseguir un mínim en cadascun dels apartats. 

3. Per a corregir els problemes ortogràfics a tots els cursos de l’ESO i Batxillerat s’aplicaran
els elements de correcció que siguen aprovats pel Centre.

4. Per  a  fomentar  la  lectura,  tant  de  llibres  (de  temàtica  relacionada  amb  la  història,  la
geografia, l’art, etc) com de premsa, la qualificació d’estos apartats es podrà fer ponderant la
nota anterior amb un 10% que correspondrà a la lectura d'un llibre al llarg del curs, o bé del
tractament de premsa.

5. Situacions específiques. En cas de sorprendre a un alumne copiant, per qualsevol sistema,
durant la realització de les proves escrites se li considerarà suspés l’examen corresponent.
En cas de copiar els treballs haurà de repetir-los.

Sistema de recuperació per a alumnes que no superen un període d'Avaluació al llarg del
curs.

L'avaluació  es  considera  contínua  en  funció  del  desenvolupament  dels  procediments  i  de  les
actituds. En canvi per a aplicar-la pel que fa als continguts conceptuals/científics es tindrà present: 



a) a  causa  de  les  característiques  epistemològiques  de  la  nostra  Àrea,  que  inclou
diferents disciplines, l'aprovar un trimestre no significa que s'aprove l'anterior, si ho
tenia no superat, a no ser que la nota no haja sigut molt baixa, per a la qual cosa
existeix la possibilitat d'una compensació de nota, sempre a juí del professor, que
valorarà el progrés i l’esforç realitzat per l’alumne durant eixe període. També podrà
realitzar un treball centrat en els aspectes en què el seu rendiment haja estat menor

b) habitualment  s'haurà  de  realitzar  una  prova  escrita  de  recuperació  per  període
després de l’Avaluació o una prova global per cada bloc de continguts no superat.
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