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Presentació 

Les  matèries de Història, Història del Món Contemporani, Història de l’Art, Arqueologia i 
Geografia tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les habilitats per 

ubicar-se en el món, per esbrinar els orígens i les causes dels problemes socials actuals i 

aprendre a participar en la societat amb coneixement de causa. L’alumnat ha d’obtenir suficients 

coneixements i competències bàsiques per saber d’on ve, on és i cap a on vol anar, com a 

individu i com membre d’un col·lectiu. 

 

 

Instruments d’avaluació 
 

Les activitats d’avaluació que realitzem ens han de permetre regular el procés d’aprenentatge de 

l’alumnat. Cal utilitzar diversos instruments d’avaluació, això ens permet observar i analitzar els 

diferents aspectes del procés d’aprenentatge i, a més, afavoreix l’alumne/a ja que li oferim marcs 

diferents per mostrar allò que va aprenent. 

 

Cal donar valor a l’examen com a instrument avaluatiu i estimular el rigor a l’hora de realitzar-lo 

(aspectes formals i contingut, organització de temps de realització) 

Cal impulsar i controlar el treball setmanal. Això ens possibilitarà avaluar amb més cura el 

procés d’aprenentatge de l’alumne/a e introduir els mecanismes de regulació que creiem 

oportuns. 

Es realitzarà a partir d’exercicis escrits de: cronologia, interpretació de fons d’informació històrica 

i geogràfica, identificació de personatges, comentari d’obres d’art... 

Preguntes orals a classe. 

Les proves han de respondre allò que es fa a classe i seguir el model de les PAU (tres de les 

nostres matèries es cursen a segon curs i, per tant, van a les PAU) tant en la forma com en el 

temps que es dediqui a la seva realització. A més, es poden afegir altres qüestions que cada 

matèria consideri rellevants. 

 Com a mínim es faran dos exàmens a cada avaluació. 

A l’hora de posar la nota de cada avaluació es valorarà molt l’evolució realitzada per l’alumne/a. 

La nota final té en compte: 

o les notes obtingudes en les tres avaluacions. 
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o l’evolució seguida al llarg del curs, especialment en el domini procedimental. 

o l’interès mostrat vers la matèria. 

 

Actitud i comportament a l’aula 

Es valorarà l’actitud i el comportament de l’alumnat a l’aula. En aquest sentit es valorarà 

positivament : 

• La presentació d’activitats i el  lliurament d’elles en els terminis indicats 

• L’atenció i el treball a l’aula. 

• L’assistència a les classes. 

• Tenir cura del material utilitzat. 

• I molt especialment, contribuir al clima de convivència a l’aula. 

 

 

Càlcul de la nota trimestral i de final de curs 
 

Trimestral 

Exàmens:  80% 

Deures i activitats:  10% 

Actitud i comportament a l’aula:  10% 

 

Final de curs:  Per aprovar al final de curs és necessari com a mínim una mitjana de 5 resultat 

de la mitjana de les avaluacions on com a mínim dues estaran aprovades i no menys d’una 
nota de 4. 
 

 

Recuperació com a matèria pendent del curs anterior: 
 

Durant el curs següent, l’alumnat que no ha superat les matèries de 1r de Batxillerat, caldrà que 

realitzi  una prova escrita i un treball a especificar. 

*En la recuperació  només s’optarà a una puntuació de 5.  

 

 

Proves extraordinàries i setembre 
 

Finalitzades les avaluacions ordinàries es realitzaran durant el mes de maig-juny les proves 

extraordinàries de recuperació, per l’alumnat que no ha superat alguns dels trimestres o tots. 

Aquestes consistiran en una prova escrita de la matèria no superada. 
  
Setembre : Aquells alumnes  de 1r de Batxillerat que no superin la matèria al mes de juny l’hauran de 

recuperar al mes de setembre mitjançant una prova escrita i el lliurament  obligatori d’un treball a 
especificar.   
 
*En qualsevol cas només s’optarà a una puntuació de 5 
 

     


