CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT : CIÈNCIES SOCIALS
ASSIGNATURA : ECONOMIA
NIVELL : 4RT ESO
Què ha de fer l’alumne per aprovar?
Es farà una prova objectiva escrita cada dues unitats didàctiques o al final d'una sola unitat didàctica,
depenent de la densitat dels continguts vists.
Les proves objectives escrites es valoraran amb una nota numèrica de 0 a 10.
Les preguntes orals, les activitats encomanades de cada unitat didàctica corregides dins l'aula, les
preguntes sobre textos d'actualitat, l'actitud i l’interès per l'assignatura, es valoraran amb positius i
negatius al quadern del professor.
La nota de l'avaluació es calcularà de la forma següent:
Es farà la mitjana de les proves escrites fetes durant l'avaluació. El pes d'aquestes proves serà d'un 90%.
Els positius i negatius esmentats anteriorment, suposaran l'altre 10%.
No es farà mitjana amb una nota d'una prova escrita inferior a 3, (llevat del cas en que la mitjana de la
resta de notes d'aquella avaluació sigui igual o superior al 7,5).
La nota de cada avaluació vindrà donada per la mitjana de les notes de totes les proves, i s'arrodonirà a la
unitat superior en el cas de ser igual o superior a 0,75. La mateixa regla es tindrà en compte per a la nota
de la prova de la recuperació. L'alumne/a per a poder superar l'assignatura haurà d'obtenir com a mínim
un 5, i per tant, la norma anterior no s'aplicarà en aquest supòsit.
En finalitzar la tercera avaluació es farà una prova separada en tres parts a on l’alumnat podrà recuperar
només les avaluacions suspeses.
La nota final es farà amb la mitjana de les tres avaluacions (calculada amb la nota exacte, no amb
l'arrodonida) sempre que es compleixen les condicions següents:
* No es pot tenir cap avaluació suspesa amb una nota inferior a 3.
* Si la nota de l’avaluació suspesa és inferior a 3 s’haurà de presentar a la recuperació d’aquesta
avaluació i després se li farà la mitjana.
* Els alumnes que tinguin avaluacions suspeses amb un 4 podran superar el curs sempre que la mitjana
del curs sigui superior al 5.
La nota de la mitjana de les tres avaluacions ha de ser igual o superior a 5.
En el mes de setembre es tornarà a fer un examen global de tota l’assignatura pels alumnes que no hagin
aprovat en el mes de juny. Abans de les recuperacions, el professor facilitarà als alumnes un llistat dels
conceptes bàsics de cada avaluació, atendrà els possibles dubtes que puguin tenir i els explicarà en què
consistirà la prova de recuperació.

Tots els alumnes que hagin suspès la matèria hauran de presentar un dossier de resums i exercicis de
tota l'assignatura i s'hauran de presentar a un examen global. La nota de la tasca representa un 20%
mentre que la de l'examen un 60%. El 20% restant provindrà de les qualificacions obtingudes durant el

curs, és a dir la nota de juny.

Si en alguna de les proves escrites es troba a un/a alumne/a copiant, automàticament se li retirarà la
prova i aquella avaluació la tindrà suspesa. Per poder aprovar aquella avaluació l'alumne/a s'haurà de
presentar a una prova on s’inclouran els continguts de totes les unitats didàctiques corresponents a
aquella avaluació.
Les faltes d’assistència corresponent a dies de proves escrites han de ser justificades. La prova es
recuperarà el dia que s’acordi amb el professor.

Què fa el professor per avaluar?
Proves escrites, preguntes orals, realització d'exercicis del llibre de text al final de cada unitat didàctica,
comentaris sobre notícies econòmiques, preguntes sobre textos d'actualitat o de la premsa diària i treballs
en grup de recerca d’informació.

Percentatges aplicats :
Les proves escrites ponderen un 90%, i la resta d’elements avaluats un 10%
Com s’obté la nota pel juny?
La nota final es farà amb la mitjana de les tres avaluacions (calculada amb la nota exacte, no amb
l'arrodonida) sempre que es compleixen les condicions esmentades anteriorment. Aprovaran la matèria
els alumnes que, aplicant els criteris de qualificació, obtinguin una nota igual o superior a 5.
Com s’obté la nota pel setembre?
Tots els alumnes que hagin suspès la matèria hauran de presentar un dossier de resums i exercicis
pràctics de tota l’assignatura i s’hauran de presentar a un examen global. La nota del dossier suposarà un
20% mentre que la de l'examen contarà un 60%. El 20% restant provindrà de les qualificacions obtingudes
durant el curs, és a dir de la nota de juny

Recuperacions durant el curs :
En finalitzar la tercera avaluació, en el mes de juny, es farà una prova separada en tres parts on l’alumnat
podrà recuperar només les avaluacions suspeses.
Els alumnes suspesos en el mes de juny podran recuperar la matèria superant la prova global que es farà
al setembre i que inclourà tots els continguts desenvolupats durant el curs.
Procediments per millorar nota :
A final de curs els alumnes que ho desitgin tenen la possibilitat de realitzar una prova escrita per apujar
nota de cada avaluació per separat
Recuperacions de pendents :
Els alumnes que no superin la matèria al setembre l’hauran de tornar cursar el curs següent.

