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PROFESSOR Fernando Moreno Alonso
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NIVELL 3er ESO GRUP A/B/C

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

Exàmens (60%).  Es realitzarà dos exàmens cada trimestre sobre les unitats didàctiques amb 
la següent temporalització


1a AVALUACIÓ: Tema 0 a 3

2a AVALUACIÓ: Tema 4 a 5

3a AVALUACIÓ: Tema 6 a 7


Treball (30%). A més de les activitats que realitzarem en classe diariàment; es realitzaràn dos 
treballs per trimestre (20%), de forma grupal i individual. A més a més, es farà lliurament d’un 
quadern de treball per trimestre (10%)


Actitud (10%). Fa referencia a la actitud cap als companys/es i cap a l’assignatura (deures, 
interés, cura del material…)


La nota final será la mitjana dels exàmens (60%), el treball (30%) i l’actitud (10%); sent la nota 
mínima per a fer mitjana un 4 per apartat

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

L’avaluació és continua i la llei no contempla convocatòries extraordinaries. No obstant, es farà 
un seguiment de resultats i es recolzarà en activitats extra per aconseguir la nota mínima (5)

PENDENTS

S’entregarà un dossier d’activitats (20%)  de l’assignatura pendent que l’alumnat haurà de 
lliurar el mes de gener. Després de la corresponent correció, es farà un prova (80%) al mes de 
març/abril. 



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
DEPARTAMENT GEOGRAFIA I HISTÒRIA CURS 2022 / 23
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ASSIGNATURA Cultura Clàssica
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PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

Exàmens (60%).  Es realitzarà dos exàmens cada trimestre sobre les unitats didàctiques amb 
la següent temporalització


1a avaluació: Unitat 1 i 2

2a avaluació: Unitat 3.

3a avaluació: Unitat 4.


Treball (30%). A més de les activitats que realitzarem en classe diariàment; es realitzaràn un 
treball per trimestre (15%), de forma grupal o individual. A més a més, es farà lliurament d’un 
quadern de treball per trimestre (15%)


Actitud (10%). Fa referencia a la actitud cap als companys/es i cap a l’assignatura (deures, 
interés, cura del material…)


La nota final será la mitjana dels exàmens (60%), el treball (30%) i l’actitud (10%); sent la nota 
mínima per a fer mitjana un 4 per apartat


CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

L’avaluació és continua i la llei no contempla convocatòries extraordinaries. No obstant, es farà 
un seguiment de resultats i es recolzarà en activitats extra per aconseguir la nota mínima (5)

PENDENTS

S’entregarà un dossier d’activitats (20%)  de l’assignatura pendent que l’alumnat haurà de 
lliurar el mes de gener. Després de la corresponent correció, es farà un prova (80%) al mes de 
març/abril. 
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PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

Exàmens.  Es realitzarà un examen cada dues o tres unitats didàctiques amb la següent 
temporalització. Les unitats de la 1 a la 4 seran preparades per l’alumnat.


1a Avaluació: unitats 5, 6, 7, 8, 9

2ª Avaluació: unitats  10, 11, 12, 13

3ª Avaluació: unitats  14, 15, 16, 17


Els exàmens es puntuaran seguint els criteris de correció de les PAU. La incorrecció expressiva 
tindrà efectes en la nota: no es podrá assolir la puntuació máxima d’una pregunta si està 
escrita amb moltes faltes d’ortografia i de forma incoherent. Realitzàrem 3 exàmens al llarg del 
curs, un per avaluació, que tractaran sobre les unitats esmentades anteriorment. 


Pràctiques. A més de les activitats que realitzarem en clase diariàment es realitzaràn 
comentaris, textos, gràfiques…


La nota final será la mitjana dels exàmens (80%), les pràctiques contaràn un 20%.


CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

Si la nota final no arriba a 5, l’alumne quedarà convocat a la prova d’avaluació extraordinària de 
juny o juliol. En la convocatoria es realitzarà un examen seguint els models de les PAU.

PENDENTS

No pot haver-hi alumnat amb Història d’Espanya pendent



