CRITERIS D’AVALUACIÓ GEOGRAFIA
2n Batxillerat
(curs 2013-2014)
L’avaluació serà contínua i personalitzada. Es valorarà el domini o grau d’assoliment de les
competències bàsiques i dels objectius de la matèria, a més de la participació, l’actitud i
l’expressió. D’aquesta manera, a banda de l’assoliment dels objectius, serà imprescindible
per superar la matèria aspectes com ara l’interès que mostri cada alumne/a, la participació a
classe i, en especial, haver mantingut al llarg del curs una actitud respectuosa vers el
professorat, la resta de companys i les instal·lacions.
1.- PROVES ESCRITES:
• Les proves poden incloure un o més temes. Es faran un màxim de tres exàmens i un
mínim de dos per avaluació, a criteri del professor.
• Les proves que no arribin a 4 no faran mitjana amb les altres i s’hauran de recuperar tot i
que el promig superi el 5.
• La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de justificació raonada
(família, metge) es tindrà dret a fer-lo en una altra data, sempre proposada pel professor
(aquest podrà fer-se fora de l’horari lectiu).
2.- TREBALL I ACTITUD:
• Treball: Un nombre variable d’activitats (pràctiques) que s’han de realitzar individualment
i/o en grup, i s’han de presentar el dia indicat pel professor. No s’acceptaran fora del
termini marcat. Treballs i petites recerques complementàries, participació al blog, debats
virtuals, sortides i altres.
• Actitud: Es valoraran les actituds i normes de caràcter transversal i explicitades per
l’institut, l’assistència a classe, la puntualitat, el seguiment del treball quotidià, la realització
de les tasques encomanades, la participació en el treball de l’aula, l’educació i correcció a
l’aula, el respecte envers els companys i els professors.
3.- NOTA FINAL:
La nota d’avaluació es calcula amb la ponderació següent:
70 % proves escrites + 20 % treball + 10% actitud
• La nota final d’avaluació serà igual a la mitjana de notes dels exàmens.
• La nota final es calcula fent el promig de les notes trimestrals, sense arrodoniment.
L’assignatura restarà aprovada quan s’hagin aprovat els tres trimestres o bé la mitjana
de les tres avaluacions sigui igual o superior a 5
4.- RECUPERACIONS
• L’alumne/a tindrà dret a un examen de recuperació trimestral de cada avaluació suspesa,
sobre la totalitat dels continguts de la mateixa. Aquestes proves només es realitzaran al
final del curs.
• Els alumnes que no hagin superat l’assignatura a la convocatòria ordinària de juny hauran
de presentar-se a la convocatòria extraordinària de juny o setembre.

