CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT : CIÈNCIES SOCIALS
ASSIGNATURA : ECONOMIA
NIVELL : 1er BATXILLERAT
Què ha de fer l’alumne per aprovar?
El procés d'ensenyament-aprenentatge s'avaluarà de la forma següent:
1.- Actitud mostrada dins classe envers l'assignatura (hàbits de treball, interès i curiositat, claredat i
correcció quan es defensa una determinada posició, el respecte pels companys...).
2.- Activitats al final de cada unitat didàctica per treballar els continguts vists durant la mateixa i resoldre
els possibles punts que no hagin quedat clars.
3.- Comentaris de textos i preguntes sobre els mateixos per treballar la comprensió lectora i l'actitud crítica
sobre la informació que es rep. La finalitat d'aquest apartat és també connectar els continguts treballats
amb l'actualitat.
4.- Treballs de recerca d'informació per Internet.
5.- Preguntes orals sobre els continguts que faci el professor durant la classe.
6.- Proves objectives escrites al final de cada bloc de continguts.
7.- Les faltes d'assistència corresponents als dies de proves escrites han de ser justificades. La prova es
recuperarà el dia que s’acordi amb el professor.
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 de cada unitat didàctica, que també es corregiran de forma oral a
classe, els comentaris de textos i preguntes sobre els mateixos i els possibles treballs de recerca 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 de les preguntes orals, de la correcció oral de les activitats, dels comentaris i
preguntes sobre textos i dels possibles treballs suposaran l'altre 10%.
Si el primer decimal de la nota resultant dels dos apartats anteriors és igual o superior a 5 s'utilitzarà
l'actitud mostrada a classe envers l'assignatura (hàbits de treball, interès i curiositat, claredat i correcció
quan es defensa una determinada posició, el respecte pels companys, participació...) per arrodonir
aquesta nota per amunt o per avall.
Per aprovar el curs per avaluació contínua se'ls aplicarà la mitjana de les tres avaluacions (amb la nota
real de cada avaluació, sense arrodonir) si compleixen les condicions següents:
• Només poden tenir una avaluació suspesa.
• La nota de l'avaluació suspesa no podrà ser 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 dues o tres avaluacions suspeses hauran de fer la recuperació global de
tota l'assignatura. La nota d'aquest examen podrà ser com a màxim un 5.
La nota de la mitjana de les tres avaluacions ha de ser igual o superior a 5.
Què fa el professor per avaluar?
Proves escrites, preguntes orals, activitats al final de cada unitat didàctica, comentaris i preguntes sobre
textos, recerca d’informació.
La qualificació obtinguda en les proves escrites ponderarà un 90 % de la qualificació de cada avaluació.
El 10% restant s’obtindrà de la valoració de la resta d’activitats.
Si el primer decimal de la nota resultant dels dos apartats anteriors és igual o superior a 5 s’utilitzarà
l’actitud mostrada a classe envers l’assignatura (hàbits de treball, interès i curiositat, claredat i correcció
quan es defensa una determinada posició, el respecte pels companys, participació...) per arrodonir
aquesta nota per amunt o per avall.

Percentatges aplicats : proves escrites 90%, resta d’elements avaluats (explicats als dos apartats
anteriors) 10%, l’actitud s’utilitza per arrodonir la nota final (explicat als dos apartats anteriors).
Com s’obté la nota pel juny?
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?
Els alumnes que hagin suspès la matèria hauran de realitzar una prova escrita global que inclourà els
continguts vists durant el curs. La qualificació s’obtindrà de la forma següent : 20% de la qualificació
obtinguda al juny, 20% de la tasca d’estiu i 60% de la qualificació de la prova escrita del setembre.
Recuperacions durant el curs : no es fan recuperacions durant el curs. Es farà un examen de
recuperació al juny i un altre al setembre. En cas que al juny s’hagi de fer una prova global de tot el curs,
la qualificació d’aquesta no podrà superar el 5).
Els suspesos al juny podran recuperar la matèria superant la prova global que es farà al setembre, la qual
inclourà tots els continguts vists durant el curs i realitzant tasques de recuperació durant l’estiu. La
qualificació del setembre tindrà en compte la qualificació obtinguda al juny i la tasca realitzada durant
l’estiu.
Procediments per millorar nota : a final de curs els alumnes que ho desitgin tenen la possibilitat de
realitzar una prova escrita per apujar nota.
Recuperacions de pendents : els alumnes que no superin la matèria al setembre i promocionin a 2n,
hauran de presentar-se a una prova escrita en la convocatòria extraordinària de febrer i/o abril. Cas de no
superar-les tindran una altra oportunitat al setembre.

