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1r ESO GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Al llarg del curs es realitzaran proves escrites o treballs per avaluar els continguts conceptuals i procedimentals d’una o dues unitats
didàctiques.
L’avaluació és contínua, tot i que s’han de superar dues de les tres avaluacions i que la seua mitjana aritmètica sigui igual o superior a 5. Les
avaluacions suspeses es recuperaran mitjançant una prova escrita al principi del següent trimestre. La realització de aquesta prova és
obligatòria i encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la recuperació corresponent l’alumne es quedarà amb la nota de la
recuperació. La no presentació a la prova es qualificarà amb un 0.
La qualificació final correspon a l’avaluació dels continguts, al treballs realitzats a l’aula i a casa, i també a l’actitud (assistència a classe i a les
activitats complementàries, extraescolars, puntualitat, participació en les activitats de classe, acatament a les normes de convivència i respecte
envers professors i companys, correcció de les formes, disposició del material, cura del material didàctic a la seva disposició, neteja pel que fa al
llibre i quadern de treball, treball en equip: capacitat de l’alumne per adaptar-se a un grup de treball, demostrant responsabilitat, compartint
tasques i superant protagonismes).
Els continguts suposen un 50%, el treball un 30% i l’actitud un 20% de la nota final. Per aprovar l’assignatura s’han de superar com a mínim dos
dels tres punts esmentats.
Perquè un alumne tingui dret a fer un examen al qual no s’ha presentat, ha d’aportar un justificant mèdic en el terme de tres dies. No
s’admetran justificants genèrics del tipus: justific totes les faltes des de… fins…
Cada falta d’ortografia i sintaxi així com la mala presentació de la prova escrita baixaran un 0,10 punts fins a un màxim d’un punt.
Si un alumne és agafat copiant en una prova escrita, la suspendrà.
Els alumnes de primer d’ESO que no hagin aprovat en juny podran recuperar l’assignatura en setembre mitjançant el lliurament d’un dossier
obligatori sobre els continguts treballats durant tot el curs i la realització d’una prova escrita. El dossier comptarà un 20% de la nota i es lliurarà
abans de començar la prova escrita, que val un 80%. En cas que l’alumne no lliuri el treball no tindrà dret a realitzar aquesta prova.
2n ESO GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Al llarg del curs es realitzaran proves escrites o treballs per avaluar els continguts conceptuals i procedimentals d’una o dues unitats
didàctiques. L’avaluació és contínua, tot i que s’han de superar dues de les tres avaluacions i que la seua mitjana aritmètica sigui igual o superior
a 5.

A criteri del professor, en cas que un alumne amb una avaluació suspesa, i sempre que hagi mostrat una millora en el procés
d’ensenyament-aprenentatge i un interès en la matèria, se li podrà realitzar una prova extraordinària de recuperació de l’avaluació que tenia
suspesa, a final de curs. A no ser que, amb una suspesa, es pugui fer mitjana de totes i en surti un cinc, com a mínim.
Les avaluacions suspeses es recuperaran mitjançant un examen sobre els continguts treballats en l’avaluació suspesa, al principi del següent
trimestre. La realització de aquesta prova és obligatòria i encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la recuperació corresponent
l’alumne es quedarà amb la nota de la recuperació. La no presentació a la prova es qualificarà amb un 0.
La qualificació final correspon a l’avaluació dels continguts, al treballs realitzats a l’aula i a casa, i també a l’actitud (assistència a classe i a les
activitats complementàries, extraescolars, puntualitat, participació en les activitats de classe, acatament a les normes de convivència i respecte
envers professors i companys, correcció de les formes, disposició del material, cura del material didàctic a la seva disposició, neteja pel que fa al
llibre i quadern de treball, treball en equip: capacitat de l’alumne per adaptar-se a un grup de treball, demostrant responsabilitat, compartint
tasques i superant protagonismes).
Els continguts suposen un 50%, el treball un 40% i l’actitud un 10% de la nota final. Per aprovar l’assignatura s’han de superar com a mínim dos
dels tres punts esmentats.
Perquè un alumne tingui dret a fer un examen al qual no s’ha presentat, ha d’aportar un justificant mèdic en el terme de tres dies. No
s’admetran justificants genèrics del tipus: justific totes les faltes des de… fins…
Cada falta d’ortografia i sintaxis així com la mala presentació de la prova escrita baixaran un 0,10 punts fins a un màxim d’un punt.
Si un alumne és agafat copiant en una prova escrita, la suspendrà.
Els alumnes de segon d’ESO que no hagin aprovat en juny podran recuperar l’assignatura en setembre mitjançant el lliurament d’un dossier
obligatori sobre els continguts treballats durant tot el curs i la realització d’una prova escrita.
El dossier comptarà un 20% de la nota i es lliurarà abans de començar la prova escrita, que val un 80%. En cas que l’alumne no lliuri el treball
no tindrà dret a realitzar aquesta prova.
3r ESO GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Al llarg del curs es realitzaran proves escrites o treballs per avaluar els continguts conceptuals i procedimentals d’una o dues unitats
didàctiques.
L’avaluació és contínua, tot i que s’han de superar dues de les tres avaluacions i que la seua mitjana aritmètica sigui igual o superior a 5.
A criteri del professor, en cas que un alumne amb una avaluació suspesa, i sempre que hagi mostrat una millora en el procés
d’ensenyament-aprenentatge i un interès en la matèria, se li podrà realitzar una prova extraordinària de recuperació de l’avaluació que tenia
suspesa, a final de curs. A no ser que, amb una suspesa, es pugui fer mitjana de totes i en surti un cinc, com a mínim.
Les avaluacions suspeses es recuperaran mitjançant un examen sobre els continguts treballats en l’avaluació suspesa, al principi del següent
trimestre. La realització de aquesta prova és obligatòria i encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la recuperació corresponent
l’alumne es quedarà amb la nota de la recuperació. La no presentació a la prova es qualificarà amb un 0.
La qualificació final correspon a l’avaluació dels continguts, al treballs realitzats a l’aula i a casa, i també a l’actitud (assistència a classe i a les
activitats complementàries, extraescolars, puntualitat, participació en les activitats de classe, acatament a les normes de convivència i respecte
envers professors i companys, correcció de les formes, disposició del material, cura del material didàctic a la seva disposició, neteja pel que fa al

llibre i quadern de treball, treball en equip: capacitat de l’alumne per adaptar-se a un grup de treball, demostrant responsabilitat, compartint
tasques i superant protagonismes).
Els continguts suposen un 60%, el treball un 35% i l’actitud un 5% de la nota final.
Per aprovar l’assignatura s’han de superar com a mínim dos dels tres punts esmentats. Perquè un alumne tingui dret a fer un examen al qual no
s’ha presentat, ha d’aportar un justificant mèdic en el terme de tres dies. No s’admetran justificants genèrics del tipus: justific totes les faltes des
de… fins…
Les faltes d’ortografia i sintaxis així com la mala presentació de la prova escrita baixaran fins a un màxim d’un punt. Si un alumne és agafat
copiant en una prova escrita, la suspendrà. Els alumnes de tercer d’ESO que no hagin aprovat en juny podran recuperar l’assignatura en
setembre mitjançant la realització de una prova escrita, les quals preguntes sortiran d’un recull d’activitats que el professor lliurarà als alumnes
en acabar juny. El seu lliurament és voluntari.
3r PMAR GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Al llarg del curs es realitzaran proves escrites o treballs per avaluar els continguts conceptuals i procedimentals d’una o dues unitats
didàctiques.
L’avaluació és contínua, tot i que s’han de superar dues de les tres avaluacions i que la seua mitjana aritmètica sigui igual o superior a 5.
A criteri del professor, en cas que un alumne amb una avaluació suspesa, i sempre que hagi mostrat una millora en el procés
d’ensenyament-aprenentatge i un interès en la matèria, se li podrà realitzar una prova extraordinària de recuperació de l’avaluació que tenia
suspesa, a final de curs. A no ser que, amb una suspesa, es pugui fer mitjana de totes i en surti un cinc, com a mínim.
Les avaluacions suspeses es recuperaran mitjançant un examen sobre els continguts treballats en l’avaluació suspesa, al principi del següent
trimestre. La realització de aquesta prova és obligatòria i encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la recuperació corresponent
l’alumne es quedarà amb la nota de la recuperació. La no presentació a la prova es qualificarà amb un 0.
La qualificació final correspon a l’avaluació dels continguts, al treballs realitzats a l’aula i a casa, i també a l’actitud (assistència a classe i a les
activitats complementàries, extraescolars, puntualitat, participació en les activitats de classe, acatament a les normes de convivència i respecte
envers professors i companys, correcció de les formes, disposició del material, cura del material didàctic a la seva disposició, neteja pel que fa al
llibre i quadern de treball, treball en equip: capacitat de l’alumne per adaptar-se a un grup de treball, demostrant responsabilitat, compartint
tasques i superant protagonismes).
Els continguts suposen un 60%, el treball un 35% i l’actitud un 5% de la nota final.
Per aprovar l’assignatura s’han de superar com a mínim dos dels tres punts esmentats. Perquè un alumne tingui dret a fer un examen al qual no
s’ha presentat, ha d’aportar un justificant mèdic en el terme de tres dies. No s’admetran justificants genèrics del tipus: justific totes les faltes des
de… fins… Cada falta d’ortografia i sintaxis així com la mala presentació de la prova escrita baixaran un 0,10 punts fins a un màxim d’un punt.
Si un alumne és agafat copiant en una prova escrita, la suspendrà.
Els alumnes de tercer d’ESO que no hagin aprovat en juny podran recuperar l’assignatura en setembre mitjançant la realització de una prova
escrita, les quals preguntes sortiran d’un recull d’activitats que el professor lliurarà als alumnes en acabar juny. El seu lliurament és voluntari.
La nota de Geografia i Història farà mitjana amb les notes de les matèries de Llengua Catalana i Llengua Castellana a dins de l’àmbit
Sociolingüístic. S’haurà de treure com a mínim un 4 per a poder fer mitjana amb Llengua Catalana i Llengua Castellana.

4t ESO GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Al llarg del curs es realitzaran proves escrites o treballs per avaluar els continguts conceptuals i procedimentals d’una o dues unitats
didàctiques.
S’han de superar les tres avaluacions i que la seua mitjana aritmètica sigui igual o superior a 5. Les avaluacions suspeses es recuperaran
mitjançant una prova escrita al principi del següent trimestre. La realització de aquesta prova és obligatòria i encara que la nota trimestral sigui
més alta que la nota de la recuperació corresponent l’alumne es quedarà amb la nota de la recuperació. La no presentació a la prova es
qualificarà amb un 0. Es podrà realitzar una prova extraordinària de recuperació en juny per aquell alumnat que tengui alguna avaluació
suspesa. A criteri del professor, en cas que un alumne amb una avaluació suspesa, i sempre que hagi mostrat una millora en el procés
d’ensenyament-aprenentatge i un interès en la matèria, se li podrà realitzar una prova extraordinària de recuperació de l’avaluació que tenia
suspesa, a final de curs.
La qualificació final correspon a l’avaluació dels continguts, al treballs realitzat a l’aula i a casa, i també a l’actitud (assistència a classe i a les
activitats complementàries, extraescolars, puntualitat, participació en les activitats de classe, acatament a les normes de convivència i respecte
envers professors i companys, correcció de les formes, disposició del material, cura del material didàctic a la seva disposició, neteja pel que fa al
llibre i quadern de treball, treball en equip: capacitat de l’alumne per adaptar-se a un grup de treball, demostrant responsabilitat, compartint
tasques i superant protagonismes).
Els continguts (proves escrites) suposen un 60%, el treball un 35% (especialment el realitzat a casa a causa de la semipresencialitat) i
l’actitud un 5% de la nota final. Per aprovar l’assignatura s’han de superar com a mínim dos dels tres punts esmentats.
Perquè un/a alumne/a tingui dret a fer un examen al qual no s’ha presentat, ha d’aportar un justificant mèdic o d’un altre organisme oficial de
l’administració (policia, jutjats, etc) en el terme de tres dies. No s’admetran justificants genèrics del tipus: justific totes les faltes des de… fins…
Cada falta d’ortografia i sintaxis així com la mala presentació de la prova escrita baixaran un 0,10 punts fins a un màxim d’un punt.
Si un/a alumne/a és agafat copiant en una prova escrita, tindrà com a nota en l’examen un 0.
Els alumnes de 4t d’ESO que no hagin aprovat en juny podran recuperar l’assignatura en setembre mitjançant la realització d’un dossier
voluntari sobre els continguts treballats durant tot el curs i la realització d’una prova escrita.
En el cas de 4t PRAQ, els continguts suposen un 50%, el treball un 40% i l’actitud un 10% de la nota final. Per aprovar l’assignatura s’han de
superar com a mínim dos dels tres punts esmentats.
1r BATXILLERAT Història del Món Contemporani
Els continguts suposen un 70%, el treball un 25% i l’actitud un 5% de la nota final. Per aprovar l’assignatura s’han de superar com a mínim dos
dels tres punts esmentats.
Es faran proves escrites per cada tema que constaran d'una part de teoria i una part de comentari de documents (mapes històrics, texts,
gràfiques, imatges). Algun tema pot ser objecte d’un treball molt complet que substitueixi l’examen.
La nota de cada trimestre serà la mitjana aritmètica de les proves escrites. Per fer la mitjana la nota de cada prova ha de ser superior a 3.

El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim 5 per superar la matèria. La recuperació de cada trimestre consisteix en una prova
escrita sobre tota la matèria i es realitzarà després de les vacances trimestrals. Encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la
recuperació corresponent, l’alumne es quedarà amb la nota de la recuperació. La no presentació a la prova es qualificarà amb un 0.
Al llarg del curs els alumnes realitzaran treballs, exposicions orals, mapes històrics, eixes cronològics, comentaris de text, per tal de preparar la
part pràctica de la materia. Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació trimestral. Per superar l’assignatura s’ha
d’aconseguir com a mínim un 5 i tenir aprovades dues de les avaluacions. Si hi ha una avaluació suspesa amb una qualificació inferior a 4, a
criteri del professor, es podrà realitzar un examen final per a recuperar-la.
Les faltes d’ortografia i sintaxis així com la mala presentació de la prova escrita baixarà fins a 1 punt de la nota.
Si un alumne és agafat copiant en un examen, el suspendrà.
L’assistència a classe i puntualitat és obligatòria per als alumnes del batxillerat.
Seguint les instruccions de la CCP aprovades en el curs 2005/2006 cada falta d’assistència injustificada baixarà 0,25 punts de la nota trimestral
ja que l’assistència a classe i a les activitats complementàries i la presentació a tots els exàmens són obligatòries. Pel que fa a les faltes
d'assistència injustificades i la impuntualitat amb la baixada corresponent de la nota, es poden esmenar mitjançant la realització d’un treball
que es lliurarà després de les vacances trimestrals.
L’examen només es repeteix si es presenta un justificant mèdic en el terme de tres dies. No s’admetran justificants genèrics del tipus: justific les
faltes d'assistència des de..........fins a.........
La lectura obligatòria del curs (LEVI, Primo. Si això és un home) ha de ser superada mitjançant un control per poder aprovar la matèria, en
juny. Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura en juny es farà una prova extraordinària en setembre que inclourà tota la matèria.
2n BATXILLERAT Història d’Espanya
Es faran, com a mínim, dos proves escrites per avaluació seguint el model de selectivitat, que constaran d'una part teòrica i una part de
comentari de documents (mapes històrics i textos). Al llarg del curs, l’alumnat realitzarà treballs, intervencions orals, eixos cronològics,
comentaris de text i mapes històrics, per tal de preparar la part pràctica de la matèria.
La qualificació de cada avaluació s’obtendrà de la següent valoració:
● 80% proves escrites.
● 15% feines i treballs.
● 5% actitud (assistència i puntualitat, interès per l’assignatura, etc).
El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim 5 per superar la matèria. La recuperació de cada trimestre consisteix en una prova
escrita sobre tota la matèria i es realitzarà després de les vacances trimestrals. Encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la
recuperació, l’alumne/a es quedarà amb la nota de la recuperació. La no presentació a la prova es qualificarà amb un 0.
Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació trimestral. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5 i tenir
aprovades les tres avaluacions. Si hi ha una avaluació suspesa es podrà realitzar un examen per a recuperar l'avaluació no superada.
Cada falta d’ortografia i sintaxis així com la mala presentació en treballs i exàmens baixaran 0,10 punts fins a un màxim d’un punt.
L'assistència a classe i puntualitat és obligatòria per als alumnes del Batxillerat.
Seguint les instruccions de la CCP aprovades en el curs 2005/6 cada falta d’assistència injustificada baixarà 0,25 punts de la nota trimestral, ja
que l’assistència a classe i a les activitats complementàries i la presentació a tots els exàmens són obligatòries. Pel que fa a les faltes d’assistència

injustificades i la impuntualitat amb la baixada corresponent de la nota, es poden esmenar mitjançant la realització d’un treball que es lliurarà
després de les vacances trimestrals.
Perquè un/a alumne/a tingui dret a fer un examen al qual no s’ha presentat, ha d’aportar un justificant mèdic o d’un altre organisme oficial de
l’administració (policia, jutjats, etc) en el terme de tres dies. No s’admetran justificants genèrics del tipus: justific totes les faltes des de… fins…
Si un/a alumne/a és agafat/da copiant en una prova escrita, tindrà com a nota en l’examen un 0.
Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura el mes de maig, es farà una prova extraordinària al juny que inclourà tota la matèria del curs. En
cas que per raons de la situació sanitària es canviï el calendari escolar, podran realitzar-se aquestes proves extraordinàries al mes de setembre.
2n BATXILLERAT Història de l’Art
Es faran, com a mínim, dos proves escrites per avaluació seguint el model de selectivitat, que constaran de tres parts: una pregunta teòrica, una
de comentari d'obra artística (arquitectura, escultura i pintura) i una pregunta de vocabulari. Al llarg del curs, l’alumnat realitzarà treballs,
intervencions orals i comentaris d'obres artístiques per tal de preparar la part pràctica de la matèria.
La qualificació de cada avaluació s’obtendrà de la següent valoració: 80% proves escrites. 15% feines i treballs. 5% actitud (assistència i
puntualitat, interès per l’assignatura, etc).
El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim 5 per superar la matèria. La recuperació de cada trimestre consisteix en una prova
escrita sobre tota la matèria i es realitzarà després de les vacances trimestrals. Encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la
recuperació, l’alumne/a es quedarà amb la nota de la recuperació. La no presentació a la prova es qualificarà amb un 0.
Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació trimestral. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5 i tenir
aprovades les tres avaluacions. Si hi ha una avaluació suspesa es podrà realitzar un examen per a recuperar l'avaluació no superada.
Cada falta d’ortografia i sintaxis així com la mala presentació en treballs i exàmens baixaran 0,10 punts fins a un màxim d’un punt.
L'assistència a classe i puntualitat és obligatòria per als alumnes del Batxillerat.
Seguint les instruccions de la CCP aprovades en el curs 2005/6 cada falta d’assistència injustificada baixarà 0,25 punts de la nota trimestral, ja
que l’assistència a classe i a les activitats complementàries i la presentació a tots els exàmens són obligatòries. Pel que fa a les faltes d’assistència
injustificades i la impuntualitat amb la baixada corresponent de la nota, es poden esmenar mitjançant la realització d’un treball que es lliurarà
després de les vacances trimestrals.
Perquè un/a alumne/a tingui dret a fer un examen al qual no s’ha presentat, ha d’aportar un justificant mèdic o d’un altre organisme oficial de
l’administració (policia, jutjats, etc) en el terme de tres dies. No s’admetran justificants genèrics del tipus: justific totes les faltes des de… fins…
Si un/a alumne/a és agafat/da copiant en una prova escrita, tindrà com a nota en l’examen un 0.
Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura el mes de maig, es farà una prova extraordinària al juny que inclourà tota la matèria del curs. En
cas que per raons de la situació sanitària es canviï el calendari escolar, podran realitzar-se aquestes proves extraordinàries al mes de setembre.
2n BATXILLERAT Geografia
Es faran, com a mínim, dos proves escrites per avaluació seguint el model de selectivitat, que constaran d'una part de terminologia (amb una
sèrie de termes a definir), una part teòrica i una part pràctica (comentari de documents, mapes geogràfics, gràfiques, imatges, etc.) Al llarg del
curs els alumnes realitzaran mapes geogràfics, comentaris de text, comentaris i interpretacions de gràfics etc, per tal de preparar aquesta part
pràctica.

La nota de cada trimestre serà que resulti dels percentatges següents: 80% proves escrites, 15% feines i treballs, 5% actitud (puntualitat, interès
per l’assignatura, etc).
El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim 5 per superar la matèria, i els exàmens han de tenir un mínim de 4 per a poder fer-ne
mitjana. La recuperació de cada trimestre consisteix en una prova escrita sobre tota la matèria i es realitzarà després de les vacances trimestrals.
Encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la recuperació, l’alumne es quedarà amb la nota de la recuperació. La no presentació
a la prova es qualificarà amb un 0.
Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació trimestral. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5 i tenir
aprovades les tres avaluacions. Si hi ha una avaluació suspesa es podrà realitzar un examen per a recuperar l’avaluació no superada.
L'assistència a classe i puntualitat és obligatòria per als alumnes del Batxillerat.
Seguint les instruccions de la CCP aprovades en el curs 2005/6 cada falta d’assistència injustificada baixarà 0,25 punts de la nota trimestral, ja
que l’assistència a classe i a les activitats complementàries i la presentació a tots els exàmens són obligatòries. Pel que fa a les faltes d’assistència
injustificades i la impuntualitat amb la baixada corresponent de la nota, es poden esmenar mitjançant la realització d’un treball que es lliurarà
després de les vacances trimestrals.
Perquè un alumne tingui dret a fer un examen al qual no s’ha presentat, ha d’aportar un justificant mèdic o d’un altre organisme oficial de
l’administració (policia, jutjats, etc) en el terme de tres dies. No s’admetran justificants genèrics del tipus: justific totes les faltes des de… fins…
Cada falta d’ortografia i sintaxis així com la mala presentació de la prova escrita baixaran un 0,10 punts fins a un màxim d’un punt.
Si un/a alumne/a és agafat copiant en una prova escrita, tindrà com a nota a l’examen un 0.
Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura en juny es farà una prova extraordinària el mes de juny que inclourà tota la matèria del curs.
3r ESO: PROJECTE HISTÒRIA I CULTURA D’EIVISSA
S’avaluarà a través de l’apartat Observacions del butlletí de qualificacions com a Projecte d’Història i Cultura eivissenca.
Al mes de juny, si l'alumnat ha tret més d’un 5, rebrà una bonificació en les matèries de Geografia, Català, Biologia i Física i Química, atenent a
la següent distribució:
Si ha obtingut un 6

+0,1

Si ha obtingut un 7

+0,2

Si ha obtingut un 8

+0,3

Si ha obtingut un 9

+0,4

Si ha obtingut un 10

+0,5

ESPAD. MÒDULS I, II, III i IV
L'alumnat podrà triar entre dues formes d'avaluació:
L'opció 1 és la combinació d'activitats i/o treballs i un examen a final de cada avaluació. La nota final de cada avaluació serà la ponderació del
30% de la nota dels treballs i del 70% de la nota de l'examen final d'avaluació. Per fer la ponderació, les notes d'examen i treballs han de ser com
a mínim d'un 4. El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim d'un 5 per superar la matèria.
L'opció 2 és la realització d'un examen amb continguts teòrics i pràctics a final de cada avaluació o a final de curs, en cas de no haver superat o
no haver-se presentat a algun examen d'avaluació.
Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5.
Es podrà descomptar fins a un 1 punt de la nota per faltes d'ortografia als exàmens i treballs.
1r BAS Història del Món Contemporani
L’assistència és obligatòria. El percentatge mínim d’assistència a les sessions obligatòries per poder ser avaluat és del 70%, comptabilitzat per
trimestres. La no assistència a una sessió obligatòria setmanal es pot compensar amb l’assistència a una sessió voluntària dins del mateix
trimestre. De les tres hores lectives setmanals de l’assignatura, 1 és obligatòria i 2 són voluntàries.
El seguiment de l’avaluació contínua suposa presentar els exercicis d’avaluació contínua en els terminis establerts. La qualificació es compon de
dues parts diferenciades:
a) La valoració de les tasques establertes a l’aula virtual, amb un percentatge del 30% de la nota final.
b) Proves presencials (70% de la nota final).
Per poder-se presentar a les proves presencials és obligatori haver fet totes les tasques establertes a l’aula virtual de la matèria.
Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació, per poder fer la mitjana de les avaluacions, cadascuna d'aquestes ha de ser
d'una nota igual o superior al 5. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5.
L'alumnat que tingui alguna avaluació suspesa o no s'hagi presentat a alguna o totes les avaluacions, té la possibilitat d'examinar-se de les
avaluacions pendents o de tota la matèria a finals de maig de 2021.
Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura en maig, es farà una prova extraordinària el juny que inclourà tota la matèria del curs.
El format dels exàmens combinarà exercicis de caire pràctic i teòric.
Es podrà descomptar fins a un 1 punt de la nota per faltes d'ortografia als exàmens i treballs.
2n BAS Història d’Espanya
L’assistència és obligatòria. El percentatge mínim d’assistència a les sessions obligatòries per poder ser avaluat és del 70%, comptabilitzat per
trimestres. La no assistència a una sessió obligatòria setmanal es pot compensar amb l’assistència a una sessió voluntària dins del mateix
trimestre. De les tres hores lectives setmanals de l’assignatura, 1 és obligatòria i 2 són voluntàries.

El seguiment de l’avaluació contínua suposa presentar els exercicis d’avaluació contínua en els terminis establerts. La qualificació es compon de
dues parts diferenciades:
a) La valoració de les tasques establertes a l’aula virtual, amb un percentatge del 30% de la nota final.
b) Proves presencials (70% de la nota final).
Per poder-se presentar a les proves presencials és obligatori haver fet totes les tasques establertes a l’aula virtual de la matèria.
Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació, per poder fer la mitjana de les avaluacions, cadascuna d'aquestes ha de ser
d'una nota igual o superior al 5. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5.
L'alumnat que tingui alguna avaluació suspesa o no s'hagi presentat a alguna o totes les avaluacions, té la possibilitat d'examinar-se de les
avaluacions pendents o de tota la matèria a finals de maig de 2021.
Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura en maig, es farà una prova extraordinària el juny que inclourà tota la matèria del curs.
El format dels exàmens combinarà exercicis de caire pràctic i teòric.
Es podrà descomptar fins a un 1 punt de la nota per faltes d'ortografia als exàmens i treballs.
2n BAS Geografia
L’assistència és obligatòria. El percentatge mínim d’assistència a les sessions obligatòries per poder ser avaluat és del 70%, comptabilitzat per
trimestres. La no assistència a una sessió obligatòria setmanal es pot compensar amb l’assistència a una sessió voluntària dins del mateix
trimestre. De les tres hores lectives setmanals de l’assignatura, 1 és obligatòria i 2 són voluntàries.
El seguiment de l’avaluació contínua suposa presentar els exercicis d’avaluació contínua en els terminis establerts. La qualificació es compon de
dues parts diferenciades:
a) La valoració de les tasques establertes a l’aula virtual, amb un percentatge del 30% de la nota final.
b) Proves presencials (70% de la nota final).
Per poder-se presentar a les proves presencials és obligatori haver fet totes les tasques establertes a l’aula virtual de la matèria.
Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació, per poder fer la mitjana de les avaluacions, cadascuna d'aquestes ha de ser
d'una nota igual o superior al 5. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5.
L'alumnat que tingui alguna avaluació suspesa o no s'hagi presentat a alguna o totes les avaluacions, té la possibilitat d'examinar-se de les
avaluacions pendents o de tota la matèria a finals de maig de 2021.
Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura en maig, es farà una prova extraordinària el juny que inclourà tota la matèria del curs.
El format dels exàmens combinarà exercicis de caire pràctic i teòric.
Es podrà descomptar fins a un 1 punt de la nota per faltes d'ortografia als exàmens i treballs.

