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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Assignatura

Geografia

Nivell

2n de batxillerat

MATERIAL

-Llibre de text de Santillana "Geografia" (Sèrie descobreix)
AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

Proves escrites. Es faran un mínim de dues proves escrites per avaluació. Tindran
un valor del 90% de la nota global. El segon examen inclourà sempre la matèria de l’
examen anterior per tots els alumnes i per aquest motiu tendrà el doble de valor que
el primer. D’aquesta manera el segon examen també serveix per recuperar el
primer. Igualment els apartats de conceptes i mapes són d'avaluació contínua tot el
curs.Per poder aprovar la nota mitjana de les proves escrites no pot ser mai inferior
a 4.

90

Treballs

10

RECUPERACIÓ AVALUACIONS.Es farà una prova específica de cada avaluació
suspesa. L'alumne amb avaluacions pendents té l'obligació de presentar-se a
aquestes proves específiques. La nota de recuperació és la que passa a fer mitjana
amb les altres avaluacions.
Les feines obligatòries també s'han de lliurar el dia de la recuperació.
A final de curs es farà un examen de recuperació d'una sola avaluació per aquells
alumnes que han suspès tan sols una única avaluació. Els alumnes que han suspès
dues o les tres avaluacions, tendran dret a una recuperació global.

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 4 no es farà la mitjana. També es
condició necessària haver aprovat al manco dues avaluacions. Tenir aprovada la tercera avaluació no significa la recuperació de
les avaluacions anteriors.
AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (setembre)
Què s'avaluarà i com
Prova escrita

REMARQUES

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

% damunt la nota
100

