CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT : CIÈNCIES SOCIALS
ASSIGNATURA : HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
NIVELL : PRIMER DE BATXILLERAT
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Què ha de fer l’alumne per aprovar?
Proves escrites. Faran dues proves escrites per avaluació. Aquestes proves es valoraran
amb una nota numèrica de 0 a 10.
Treball diari a l’aula i a casa. Això implica assistir regularment a classe, manifestar un bon
comportament i actitud, atendre i participar de les activitats a l’aula, portar el material de
treball necessari, fer les activitats proposades, etc. Aquests elements seran determinants
per arrodonir la nota per amunt o per avall.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
Què fa el professor per avaluar?
Donar a conèixer als alumnes els criteris d'avaluació que aplicarà.
Corregir dues proves escrites per a cada avaluació.
En el cas de trobar un alumne copiant, o amb la intenció de copiar, serà avaluat amb un 0.
Valorar l'actitud i el comportament a través de l'observació dels alumnes.
Ajudar i guiar els alumnes per facilitar-los un resultat positiu.
L’expressió serà valorada en totes les proves i treballs que es realitzin i es
descomptarà 0’1 punt per cada falta d’ortografia fins a un màxim d’un punt. També
es descomptarà fins a un punt, per mala presentació.
Temporalització:
1a Avaluació
1- L’ Europa de l'antic
règim.
2- Liberalisme i
nacionalisme.
3- La Revolució
Industrial.
4- El moviment obrer.

2a Avaluació
5- La dominació europea del
món.
6- La Primera Guerra
Mundial.
7- La Revolució Soviètica i
l’URSS.
8-L'economia del període
d’entreguerres.

3a Avaluació
9-Democràcies i
totalitarismes.
10- La Segona Guerra
Mundial.
11- La guerra freda i la
política de blocs.
12- Descolonització i
Tercer Món

Percentatges aplicats :
La nota dels parcials representa el 95% i l'actitud i feina un 5%.
Com s’obté la nota pel juny?
L'alumne aprovarà quan la mitjana de les 3 avaluacions sigui igual o superior a 5. Per
poder fer la mitjana la qualificació de les diferents avaluacions ha d'ésser igual o superior a
3.
Com s’obté la nota pel setembre?
Per aquells alumnes que suspenguin al maig hi haurà:





Una tasca que entregaran el dia de l'examen i que suposarà un 10% de la nota.
Una prova extraordinària que inclourà tots els continguts del curs. Aquesta prova
suposarà el 85% de la nota final.
El 5% que queda correspondrà a les qualificacions obtingudes el mes de maig.

Recuperacions durant el curs : L’alumne podrà recuperar les avaluacions suspeses el
mes de juny.
Procediments per millorar nota: En la convocatòria de juny es poden presentar per pujar
la nota final.

