DEPARTAMENT CIÈNCIES SOCIALS
VIRGEN DEL CARMEN
CRITERIS QUALIFICACIÓ CIÈNCIES SOCIALS

Criteris generals:
L’avaluació de l’assignatura serà contínua tal com assenyala la vigent llei d’educació:
“L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària
obligatòria ha de ser contínua, formativa i integradora”1
L'assistència a classe i la puntualitat és obligatòria, penalitzant-se al criteri d’actitud.
L’absència injustificada a un examen (segons el criteri del claustre de professors o del
departament) suposarà la pèrdua del dret a la realització de l’examen, que es qualificarà d'un 0,
si l’alumne té l’absència justificada, realitzarà l’examen durant la setmana en la qual es
reincorpori.
L’absència a classe no servirà com a justificació per a la no presentació dels treballs
realitzats que l’alumne haurà de presentar obligatòriament.
L’absència injustificada a un 40% de les hores lectives de l’assignatura suposarà la
pèrdua del dret d’avaluació contínua:
“Pel que fa a l’avaluació continuada, s’ha de tenir en compte la normativa sobre
l’assistència regular dels alumnes a classe i la participació en les diferents activitats proposades
pels professors de la matèria.”2

1r, 2n i 3r d'ESO
La nota final de cada avaluació es divideix en tres grups:
● Coneixements: suposen un 80% de la nota, dividit en un 60% de la nota els parcials i un
40% l’examen d’avaluació, ja que ha de tenir un major pes per ser l’examen on surten
tots els continguts del trimestre.
· Ortografia: per cada falta d’ortografia es descomptarà 0’ 1 punt fins a arribar a un
màxim de dos punts.
· Es valorarà la correcta presentació.
●

La inassistència a un examen de forma justificada comportarà que l’examen no
es repetirà i no contarà per a l’avaluació. Si l’absència es injustificada la
qualificació de l’examen serà de 0.

● Treballs: suposa un 15% de la nota i en aquest apartat s’engloben les notes de les
activitats realitzades a classe i de les que s’entreguen mitjançant la plataforma
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Classroom, així com els treballs individuals.
Els treballs s’hauran de presentar de la forma indicada pel professor i en el termini
indicat. La presentació fora de termini es penalitzarà amb una puntuació màxima del
treball d’un 5 si es presenta durant la setmana. Si es presenta durant una data
posterior, la nota serà un 0.e

● Actitud: suposa un 5% de la nota. Els alumnes comencen amb aquest 5% de la nota
que:
· Se’ls rebaixarà:
▪ 0,1 punts per: faltes lleus a l’agenda, interrompre a classe, no participar, no
dur el material...
▪ 0,2 punts per falta greu a l’agenda.
· S’augmentarà en el cas que ho perdin o es mantindran per:
▪ Participar en classe.
▪ Presentar treballs voluntaris acordats amb el professor, i sempre abans de la
setmana d’avaluació.
Exemple:
[mitjana dels parcials *0’ 6) + (examen d’avaluació *0’ 4)] *0’ 8 + (mitjana dels treballs) *0’ 15 +
actitud * 0,05

4t d'ESO i 1r de Batxillerat
La nota final de cada avaluació es divideix en:
● Coneixements: suposen un 80% de la nota, dividit en un 40% de la nota els parcials i un
60% l’examen d’avaluació, ja que ha de tenir un major pes per ser un examen en el qual
surten tots els continguts de trimestre.
· Ortografia: per cada falta d’ortografia es descomptarà 0’ 1 punt fins a arribar a un
màxim de dos punts.
· Es valorarà la correcta presentació.
●

La inassistència a un examen de forma justificada comportarà que l’examen no
es repetirà i no contarà per a l’avaluació. Si l’absència es injustificada la
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qualificació de l’examen serà de 0.

● Treballs: suposa un 15% de la nota i en aquest apartat s’engloben les notes de les
activitats realitzades a classe i de les que s’entreguen mitjançant la plataforma
Classroom, així com els treballs individuals.
Els treballs s’hauran de presentar de la forma indicada pel professor i en el termini
indicat. La presentació fora de termini es penalitzarà amb una puntuació màxima del
treball d’un 5 si es presenta durant la setmana. Si es presenta durant una data
posterior la nota serà un 0.
● Actitud: suposa un 5% de la nota. Els alumnes comencen amb aquest 5% de la nota
que:
· Se’ls rebaixarà:
▪ 0,1 punts per: faltes lleus a l’agenda, interrompre a classe, no participar, no
dur el material...
▪ 0,2 punts per falta greu a l’agenda.
· S’augmentarà en el cas que ho perdin o es mantindran per:
▪ Participar en classe.
▪ Presentar treballs voluntaris acordats amb el professor, i sempre abans de la
setmana d’avaluació.
Exemple:
[mitjana dels parcials *0’ 4) + (examen d’avaluació *0’ 6)] *0’ 8 + (mitjana dels treballs) *0’ 15 +
actitud * 0,05

2n de Batxillerat
La nota de les avaluacions a 2n de Batxillerat es divideix en dos blocs:
● Coneixements: l’examen parcial tindrà una valoració del 40% de la nota i l’examen
d’avaluació valdrà un 60% de la nota.
●

La inassistència a un examen de forma justificada comportarà que l’examen no
es repetirà i no contarà per a l’avaluació. Si l’absència es injustificada la
qualificació de l’examen serà de 0.
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Treballs: la valoració serà d’un 10% de la nota. Els treballs s’han de presentar de la
forma indicada pel professor i dins el termini indicat. La presentació fora de termini es
penalitzarà amb una puntuació màxima del treball de 5 punts si es presenta durant la
setmana. Si es presenta més tard, la nota serà 0.
La nota final de 2n de batxillerat es calcularà donant un 30% del valor final de la nota a la 1a i
2a avaluació i d’un 40% a la 3a avaluació.
· Si l’alumne té avaluacions suspeses i la mitjana final no arriba al 4, l’assignatura
quedarà suspesa.
Exemple:
● [(mitjana dels parcials *0,4) + (examen d’avaluació *0,6)] *0,9 + (mitjana dels treballs)
*0,10
● (mitjana dels parcials *0,4) + (examen d’avaluació *0,6)
● Nota final: 1a avaluació *0,3 + 2a avaluació *0,3 +3a avaluació *0,4

