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PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

Bloc 1. Art clàssic. 
Boc 2. Art medieval 
Bloc 3. Renaixement i Barroc 
Bloc 4. Els segles XVIII i XIX. 
Bloc 5. De l’impressionisme a l’abstracció 

1ª avaluació: bloc 1 i bloc 2. 
2ª avaluació: bloc 3. 
3ª avaluació: bloc 4 i bloc 5. 

En cada avaluació es farà un examen tipus PAU amb una única opció que suposarà el 90% de la 
nota de l’avaluació. El 10% restant consistirà en l’entrega d’una prova PAU realitzada a casa. 

El treball de classe podrà sumar o restar a la nota de l’avaluació fins a un ±10%. 

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. Es podrà plantejar al final del 
curs una simulació de prova PAU, amb dos opcions de model d’examen, la correcció de la qual 
baremarà amb la nota anterior amb un ±10%.  

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

En cas de no arribar a 5 en la qualificació de l’avaluació final, l’alumne serà avaluat de manera 
extraordinària a través d’una prova tipus PAU, amb dos opcions de model d’examen, sobre els 
continguts de tot el curs. 

PENDENTS

No hi pot haver
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PROFESSOR Jordi Sanchis

ASSIGNATURA Història del Món Contemporani

NIVELL 1r Batxillerat GRUP Humanitats

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

1a AVALUACIÓ:  
Bloc 1. El llarg segle XIX: 1789-1914. 
2a AVALUACIÓ: 
Bloc 2. L’era de les catàstrofes: 1914-1945.  
3a AVALUACIÓ: 
Bloc 3. El curt segle XX: 1945-1991. 
Bloc 4. El món actual.  

L’avaluació de cada bloc temàtic resultarà de: 
• 60-80% prova sobre una tasca realitzat a classe on es planteja un problema històric i s’ha de 

ressoldre amb els coneixements teòrics i la utilització de documents.  
• 10-20% prova sobre una tasca realitzat a classe on es planteja un problema històric i s’ha de 

ressoldre amb els coneixements teòrics i la utilització de documents. Aquesta tasca es podrà 
preparar a casa i o bé s’entregarà o bé es realitzarà a classe.  

• 10-20% prova d’opció múltiple, redaccions realitzades a classe o proves sobre un contingut 
teòric.   

• ± 10% treball de classe. El treball a classe, l’atenció, la realització d’activitats a classe, les 
preguntes orals per refermar coneixements seràn avaluades. Si la mitjana d’aquestes notes de 
classe resulta excel·lent es podrà sumar fins 1 punt a la nota de bloc. En canvi si és molt 
insuficient podrà restar fins 1 punt en la nota de cada bloc. Aquesta puntuació servirà sobretot 
per arredonir la nota de cada bloc en cas de que aquesta continga decimals.  

La qualificació final resultarà de la mitjana dels tres blocs temàtics. 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

No es preveuen proves de recuperació de les avaluacions durant el curs. Els alumnes amb una 
qualificació inferior a 5 en la nota final caldrà que recuperen tot el curs a la prova extraordinària

PENDENTS

Els alumnes de 2n de Batxillerat amb l’assignatura pendent es presentaran a dues proves parcials 
previstes una a la tornada de les vacances de Nadal i l’altra a la tornada de les vacances de 
Pasqua. Els dies concrets i el temari de cada parcial seran comunicats als alumnes interessats amb 
antelació suficient. La nota de recuperació de la pendent serà de 5 per aquells alumnes que 
superen la prova, independentment de la nota de l’examen. Excepcionalment podrà ser de 6 en 
cas de què l’alumne demostre un assoliment notable o excel·lent dels continguts recuperats. 
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PROFESSOR Jordi Sanchis

ASSIGNATURA Geografia i Història Valencianes

NIVELL 1r Batxillerat GRUP Humanitats

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

Projecte 1. Geografia del País Valencià. 
Projecte 2. La repressió franquista al País Valencià. El camp de concentració de Portaceli. 
Projecte 3. La transició valenciana. 
Projecte 4. Els molins i la xarxa de reg a la Vall de Segó.  
Projecte 5. El cultiu de l’arrós al País Valencià. 

Cada projecte consta de quatre activitats i un treball d’investigació. Cada una d’aquestes tasques 
s’avaluarà amb un 20% de la nota de cada projecte. La nota final serà la mitjana de tots cinc 
projectes. La nota de cada avaluació serà la mitjana de les tasques realitzades durant la mateixa 
avaluació. 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

No es preveuen proves de recuperació de les avaluacions durant el curs. Els alumnes amb una 
qualificació inferior a 5 en la nota final caldrà que recuperen tot el curs a la prova extraordinària 
que consistirà en l’entrega d’un treball d’investigació. 

PENDENTS

Els alumnes de 2n de Batxillerat amb l’assignatura pendent realitzaran un treball d’investigació. 
En cas de no superar-lo, tindràn l’oportunitat de millorar-lo per a l’avaluació extraordinària. 


