
 
 
 
 
  
 

 

3º ESO. CC.SS. GEOGRAFÍA. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROFESOR/A: JOSÉ ANTONIO MOLINA REAL. 

Els instruments que s’utilitzaran són: Proves de control de contingut i procedimentals, 

seguiment dels exercicis i treballs individuals realitzats a la classe i a casa, fent especial atenció 

a l’actitud mostrada respecte al procés d’aprenentatge i la matèria. 

A l’inici del curs, al llarg del mes de setembre, es realitzarà una prova escrita que atendrà als 

continguts bàsics del curs anterior i que tindrà un valor d’un 10% respecte al valor total de les 

proves de la primera avaluació. 

Al llarg del curs escolar es faran com a mínim 1 o 2 exàmens per avaluació per a seguir l’evolució 

del procés d’aprenentatge. A l’ última avaluació a més de l’examen o exàmens els alumnes 

hauran de fer un treball (esquemes i exercicis) que incloga aquells temes que no s’ hagen 

impartit al llarg de les avaluacions i, per tant, no s’examinaran d’ells, o bé un treball 

d’investigació guiat pel professor/a que tindrà un valor de 1 punt respecte al total de la nota de 

l’avaluació final. Serà obligatori entregar-lo per poder aprovar el curs. Pel que fa als exàmens, 

per poder eliminar matèria, l’alumne haurà de treure com a nota mínima un tres, i per a fer mitja 

amb el 10% actitudinal també haurà de traure aquesta nota esmentada anteriorment. A més 

dels exàmens es seguirà un control dels quaderns de treball amb les diferents activitats 

obligatòries fetes a classe i a casa per detectar les possibles alteracions del procés 

d’aprenentatge. 

La nota d’avaluació quedarà establida de la següent manera: 90% continguts conceptuals i 10% 

actitudinals (incloent-hi en aquests els procediments). La nota de continguts conceptuals 

s’extraurà de les diferents proves que es fan al llarg de l’avaluació i l’actitudinal del 

comportament a l’aula, del treball de lliurament obligatori realitzat a classe i a casa que es 

reflexa a la llibreta (esquemes, exercicis, apunts) i de les respostes orals als exercicis fets (si no 

es lliura el treball esmentat l’alumne serà avaluat negativament a l’avaluació). Si en algun 

moment hi ha una expulsió de l’aula es podrá rebaixar la nota global de l’avaluació de l’alumne 

en 1 punt. Cal assenyalar que una actitud totalment negativa, be siga de forma pacial per 

avaluacions o total al llarg del curs (manca d’entrega de treballs, realització d’activitats, 

assistència a classe, actitud inadequada, etc) que signifique el deteriorament del procés 

d’aprenentatge i que fins i tot arribe a provocar, per la passivitat, un abandonament teòric de la 

matèria serà valorada amb una avaluació globalment negativa. 

L’assignatura pendent de segon es recuperarà amb l’entrega d’un resum de cadascun dels temes 

del llibre del curs anterior abans de la realització de la prova escripta. També es farà una prova 

escrita que será guiada amb una relació de preguntes publicades a la página web del centre, i 

amb data que es comunicarà als alumnes. 

 

Proves extraordinaries. 

El criteris per a l’evaluació de les proves extraordinàries seran els mateixos establits per a 

l’avalució ordinaria realitzant-se una prova escrita que consistirà en 5 preguntes que vindran a 

reepressentar els contigunts essencials del curs. Cada alumne s’examinarà d’aquella part de 

matèria que no haja superat. Abans de la realiztació de la prova, i com a condició per a fer-la, 

s’entregarà tot el treball que no s’ha presentat al llarg del curs de forma obligatòria. 


