
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

D'acord amb els procediments d'avaluació esbossats, el Departament 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 d’IAEE 1º, 2º, 3º i 4º de l'ESO 

- 80% de la nota s'obtindrà a partir dels diversos treballs realitzats 

(comentaris, quadern, participació, petites investigacions, exposicions…). En 

el cas de no presentar els treballs o a consideració del docent, s’establirà un 

examen per trimestre per a l’alumne. Aquest examen haurà de tindre un 4 o 

més per a fer mitja amb la resta de criteris de qualificació. 

- 20% de l'actitud mostrada per l'alumne (assistència, comportament, cura del 

material, lliurament puntual de treballs, neteja en la seua activitat, disposició 

al treball…).  

 

b. Per a Economia de 4º de l’ESO 

- A principi de curs el 70% de la nota s'obtindrà dels exàmens realitzats en el 

període de referència. Esta nota s’obtindrà de la mitjana dels exàmens 

realitzats, 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…). 

- 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…).  

 

c. 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, 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…).  

 

d. En segon de Batxillerat: 



- Es realitzarà un examen tipus selectiu que representarà el 90% de la nota de 

l’avaluació en cada trimestre. 

- 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…).  

 

3. Per a corregir els problemes ortogràfics a tots els cursos de l’ESO aplicarem els 

elements de correcció aprovats pel Centre. 

4. 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. 
 


