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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Assignatura

Geografia i història

Nivell

4t ESO

MATERIAL
4t ESO Llibre de text de Vicens Vives "Geografia i Història 4" (Illes Balears).

AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

FEINA DIÀRIA A CASA I CLASSE (QUADERN). Són aquells
exercicis que es fan diàriament i es corregeixen el mateix dia a
classe.
TREBALLS ENTREGATS. Són aquells treballs que necessiten un
període relativament llarg de realització: tasques, treballs
d'investigació etc. Tots aquells treballs entregats fora de termini
seran penalitzats adequadament.
Es valorarà positivament l'actitud i la participació envers
l'assignatura.

70%

PROVES ESCRITES. Es faran un mínim de dues proves escrites
per avaluació, normalment una per unitat didàctica.

30%

Per poder aprovar i fer la mitjana dels tres procediments avaluats la
nota mitjana de les proves escrites no pot ser inferior a 3. Igualment
tampoc s'aprovarà a un alumne que no entregui els treballs i
activitats pertinents, tot i tenir una nota igual o superior a 5 de les
proves escrites.
A tercer d 'ESO el resultat de la qualificació total és equivalent al
90% de la nota de l'assignatura. El 10% restant correspondrà a la
nota dels Projectes.
Els alumnes amb adaptacions curriculars seguiran els mateixos
procediments tot i que els exàmens i activitats estaran adaptats a les
seves necessitats.
RECUPERACIÓ AVALUACIONS.Es farà una prova específica de
cada avaluació suspesa i es tindrà en compte el procés de
progressió de l’alumne a l’avaluació següent. Serà imprescindible
presentar la feina feta de les avaluacions suspeses. L'alumne amb
avaluacions pendents té l'obligació de presentar-se a aquestes
proves escrites sempre i quan la nota sia inferir a 4. La nota de
recuperació és la que passa a fer mitjana amb les altres
avaluacions.
Obtenció de la qualificació final de juny
S’obtindrà fent la mitjana de les tres avaluacions. Si hi ha una avaluació amb una nota inferior a 3 no es farà la mitjana.
També es condició necessària haver aprovat al manco dues avaluacions. Tenir aprovat la 3ª avaluació NO significa la
recuperació de les avaluacions anteriors.
AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (setembre)
Què s'avaluarà i com

REMARQUES

% damunt la nota

Proves escrites

80

Feina estiu

20

MESURES QUE S'ADOPTARAN ALS ALUMNES QUE ES TROBIN COPIANT
Els quedarà suspesa l'avaluació i s'hauran de presentar a la recuperació ordinària.
MD020415

Criteris d'avaluació

