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FULL INFORMATIU BATXILLERAT CURS 2022/23

Avaluació

MATÈRIA: PROBLEMÀTIQUES SOCIALS
CURS: PRIMER

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Manejar informació de fonts diverses identificant, analitzant, seleccionant,
contrastant, combinant i comunicant informacions en formats diferents per generar
coneixement en el context de donar resposta a una problemàtica, en sentit ampli.

2. Mobilitzar els sabers i aprenentatges adquirits de caràcter cognitiu o instrumental
propis del camp de coneixement, així com manejar els recursos disponibles i
diferents formes de raonament, per interpretar i donar resposta a varietat de
situacions (problemes, recerques, casos, polèmiques ...)

3. Revisar, estructurar i avaluar amb criteris ètics i lògics idees, pensaments o
raonaments, propis o d’altres, en contextos diversos, locals o globals, de naturalesa
variada, fent propostes d’acció justificades i coherents.

4. Identificar, seleccionar, organitzar i avaluar críticament informació, contrastant- ne
la fiabilitat per resoldre preguntes plantejades de forma autònoma i crear continguts
relacionats amb les ciències socials.

EINES D’AVALUACIÓ

L’avaluació  es farà per mitjà de:

● Un control trimestral com a mínim.
● Exercicis orals i escrits realitzats a classe.
● Exposicions orals individuals.
● Treballs  monogràfics individuals i/o de grup.
● Assistència i puntualitat.
● Motivació i interès envers la matèria.
● Actitud de l’alumne.

L’avaluació serà continua. Les proves escrites representaran un 50% de la nota. Un
50% restant de la nota s’obtindrà del conjunt dels paràmetres esmentats.

Obtindran una avaluació positiva del curs aquells alumnes que superin com a mínim dos
avaluacions, sent obligatòria la 3a, i la mitja aritmètica de les tres avaluacions sigui igual
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o superior a 5. L’avaluació suspesa haurà de tenir una nota mínima de 4. Si els hi queda
han de recuperar l’avaluació i el bloc corresponent.

En el procés d’avaluació es tindran en compte les faltes ortogràfiques, descomptant
0,1 per falta. Màxim a descomptar 1 punt.

És important recordar que l’assistència a classe és obligatòria, i que l’alumne perd el
dret a l’avaluació continua si supera un 25% de faltes d’assistència NO justificades
degudament al trimestre, segons normativa del NFOC. Haurà d’anar a l’examen de
maig trimestral.

Els alumnes que vulguin millorar nota de tot el curs ho podran fer als exàmens de
millora de juny.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ
1. Les avaluacions suspeses es recuperaran:

 a. Les de primer i segon trimestre un cop acabat el segon trimestre.
 b. La de tercer trimestre al juny.

2. Els alumnes que no hagin superat el curs hauran de realitzar un examen
extraordinari de recuperació al juny.

NORMATIVA

LOMLOE - Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre

Projecte de Decret 2022, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat

https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/wp-content/uploads/usu2072/2022/07/2022
0711_Articulat_projecte_decret_batxillerat_sc.pdf
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