
FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
DEPARTAMENT ECONOMIA CURS 2022 / 23

PROFESSOR/A PABLO JIMÉNEZ SANTAMARÍA

ASSIGNATURA/ IAEE
NIVELL/S 2n ESO GRUP/S Tots

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

INSTRUMENT QUÈ? COM? QUANT
Projectes Es valorarà la capacitat de

buscar i seleccionar
informació, l'expressió escrita
i oral, el format, així com la
capacitat d'emetre judicis de
valor i defensar
argumentacions.

Rúbrica 70%

Actitud i
participació
activa

Es valorarà una actitud que
facilite la marxa normal de la
classe així com la participació
activa en les activitats.

Observació
directa del
professor

30%

Recuperació extraordinària: En cas de no arribar a una mitja de les 3 avaluacions d’un 5,

l’alumne o alumna tindrà dret a la realització d’un treball indicat pel professor on es

desenvolupen les competències no adquirides. Per aprovar, haurà de d’obtindre com a

mínim un 5 en el mateix.

Si un alumne o alumna no ha assistit a una prova d’avaluació, sempre que ho justifique

adequadament (part mèdic o qualsevol altre document d’algun organisme oficial), podrà

realitzar-la al següent dia de classe o quan el professor decidisca la data convenient. En

cas contrari, si no ho justifica adequadament, un “no presentat” equival a zero punts en la

prova.

PENDENTS

L’alumne o alumna tindrà dret a la realització d’un treball indicat pel professor on es

desenvolupen les competències no adquirides. Per aprovar, haurà de d’obtindre com a

mínim un 5 en el mateix.



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
DEPARTAMENT ECONOMIA CURS 2022 / 23

PROFESSOR/A PABLO JIMÉNEZ SANTAMARÍA

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

TALLER D’ECONOMIA

NIVELL/S 3r ESO GRUP/S Tots

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

INSTRUMENT QUÈ? COM? QUANT
Projectes Es valorarà la capacitat de buscar

i seleccionar informació,
l'expressió escrita i oral, el
format, així com la capacitat
d'emetre judicis de valor i
defensar argumentacions.

Rúbrica 70%

Actitud i
participació
activa

Es valorarà una actitud que
facilite la marxa normal de la
classe així com la participació
activa en les activitats.

Observació
directa del
professor

30%

Recuperació extraordinària: En cas de no arribar a una mitja de les 3 avaluacions d’un 5,

l’alumne o alumna tindrà dret a la realització d’un treball indicat pel professor on es

desenvolupen les competències no adquirides. Per aprovar, haurà de d’obtindre com a

mínim un 5 en el mateix.

Si un alumne o alumna no ha assistit a una prova d’avaluació, sempre que ho justifique

adequadament (part mèdic o qualsevol altre document d’algun organisme oficial), podrà

realitzar-la al següent dia de classe o quan el professor decidisca la data convenient. En

cas contrari, si no ho justifica adequadament, un “no presentat” equival a zero punts en la

prova.

PENDENTS

L’alumne o alumna tindrà dret a la realització d’un treball indicat pel professor on es

desenvolupen les competències no adquirides. Per aprovar, haurà de d’obtindre com a

mínim un 5 en el mateix.



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
DEPARTAMENT ECONOMIA CURS 2022 / 23

PROFESSOR/A PABLO JIMÉNEZ SANTAMARÍA

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

IAEE

NIVELL/S 4t ESO GRUP/S Tots

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

INSTRUMENT QUÈ? COM? QUANT
Projectes Es valorarà la capacitat de buscar i

seleccionar informació, l'expressió
escrita i oral, el format, així com la
capacitat d'emetre judicis de valor i
defensar argumentacions.

Rúbrica 50%

Examen Es valorarà l’assimilació i utilització
dels conceptes en una prova
escrita

Qualificació
del 0 al 10

30%

Actitud i
participació
activa

Es valorarà una actitud que facilite
la marxa normal de la classe així
com la realització i participació
activa en les activitats proposades.

Observació
directa del
professor

20%

Recuperació extraordinària: En cas de no arribar a una mitja de les 3 avaluacions d’un 5,

l’alumne o alumna tindrà dret a la realització d’un examen indicat pel professor on es

desenvolupen les competències no adquirides. Per aprovar, haurà de d’obtindre com a

mínim un 5 en el mateix.

Si un alumne o alumna no ha assistit a una prova d’avaluació, sempre que ho justifique

adequadament (part mèdic o qualsevol altre document d’algun organisme oficial), podrà

realitzar-la al següent dia de classe o quan el professor decidisca la data convenient. En

cas contrari, si no ho justifica adequadament, un “no presentat” equival a zero punts en la

prova.

PENDENTS

L’alumne o alumna tindrà dret a la realització d’un examen indicat pel professor on es

desenvolupen les competències no adquirides. Per aprovar, haurà de d’obtindre com a

mínim un 5 en el mateix.



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
DEPARTAMENT ECONOMIA CURS 2022 / 23

PROFESSOR/A PABLO JIMÉNEZ SANTAMARÍA

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

ECONOMIA

NIVELL/S 4t ESO GRUP/S Tots

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

INSTRUMENT QUÈ? COM? QUANT
Projectes Es valorarà la capacitat de buscar i

seleccionar informació, l'expressió
escrita i oral, el format, així com la
capacitat d'emetre judicis de valor i
defensar argumentacions.

Rúbrica 50%

Examen Es valorarà l’assimilació i utilització dels
conceptes en una prova escrita

Qualificació
del 0 al 10

30%

Actitud i
participació
activa

Es valorarà una actitud que facilite la
marxa normal de la classe així com la
realització i participació activa en les
activitats.

Observació
directa del
professor

20%

Recuperació extraordinària: En cas de no arribar a una mitja de les 3 avaluacions d’un 5,

l’alumne o alumna tindrà dret a la realització d’un examen indicat pel professor on es

desenvolupen les competències no adquirides. Per aprovar, haurà de d’obtindre com a

mínim un 5 en el mateix.

Si un alumne o alumna no ha assistit a una prova d’avaluació, sempre que ho justifique

adequadament (part mèdic o qualsevol altre document d’algun organisme oficial), podrà

realitzar-la al següent dia de classe o quan el professor decidisca la data convenient. En

cas contrari, si no ho justifica adequadament, un “no presentat” equival a zero punts en la

prova.

PENDENTS

L’alumne o alumna tindrà dret a la realització d’un examen indicat pel professor on es

desenvolupen les competències no adquirides. Per aprovar, haurà de d’obtindre com a

mínim un 5 en el mateix.



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
DEPARTAMENT ECONOMIA CURS 2022 / 23

PROFESSOR/A PABLO JIMÉNEZ SANTAMARÍA

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

ECONOMIA

NIVELL/S 1r BATXILLERAT GRUP/S CIÈNCIES SOCIALS

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

INSTRUMENT QUÈ? COM? QUANT
Participació
activa

Es valorarà l’actitud a classe i la realització
d’activitats.

Observació/
Rúbrica

10%

Projectes Es valorarà la capacitat de buscar i
seleccionar informació, l'expressió oral i
escrita, el format, així com la capacitat
d’emetre judicis de valor i defensar
argumentacions.

Rúbrica 30%

Examen Es comprova si s’han assolit els conceptes. Nota de 0 a
10

60%

Recuperació final:

De no obtindre una mitjana aritmètica del curs de mínim un 5, es tindrà dret a una

recuperació final mitjançant un examen on s'avaluaran els continguts mínims de tot el

curs. Haurà de traure un mínim de 5 per aprovar el curs.

Si un alumne o alumna no ha assistit a una prova d’avaluació, sempre que ho justifique

adequadament (part mèdic o qualsevol altre document d’algun organisme oficial), podrà

realitzar-la al següent dia de classe o quan el professor decidisca la data convenient. En

cas contrari, si no ho justifica adequadament, un “no presentat” equival a zero punts en la

prova.

PENDENTS

L’alumne o alumna tindrà dret a la realització d’un examen final. Per aprovar, haurà de

d’obtindre com a mínim un 5 en el mateix.



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
DEPARTAMENT ECONOMIA CURS 2022 / 23

PROFESSOR/A PABLO JIMÉNEZ SANTAMARÍA

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

ECONOMIA DE L’EMPRESA

NIVELL/S 2n BATXILLERAT GRUP/S

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

INSTRUMENT QUÈ? QUANT
Participació activa Es valorarà l’actitud i la realització d’activitats. 10%
Examen Es comprova si s’han assolit els conceptes. 90%
Com que cada trimestre es sumen els conceptes ja estudiats prèviament, la ponderació

de cada trimestre serà:

1r trimestre: 20% ; 2n trimestre: 30% ; 3r trimestre: 50%

Recuperació final:

De no obtenir una mitjana aritmètica del curs de mínim un 5, es tindrà dret a una

recuperació final mitjançant una prova objectiva, d'iguals característiques a les anteriors,

on s'avaluaran els continguts de tot el curs.

Si un alumne o alumna no ha assistit a una prova escrita, sempre que ho justifique

adequadament (part mèdic o qualsevol altre document d’algun organisme oficial), podrà

realitzar-la al següent dia de classe o quan el professor decidisca la data convenient. En

cas contrari, si no ho justifica adequadament, un “no presentat” equival a zero punts en la

prova.

PENDENTS

L’alumne o alumna tindrà dret a la realització d’un examen final. Per aprovar, haurà de

d’obtindre com a mínim un 5 en el mateix.


