CRITERIS D’AVALUACIÓ : SOCIALS
ESO
L'avaluació és contínua i es valoren els objectius competencials procedimentals,
conceptuals i d’actitud.
Per tal de valorar els progressos de l'alumnat i fer-ne un bon seguiment continuat,
utilitzarem els instruments i activitats de qualificació següents:
1. Valorar l'actitud, el comportament, la puntualitat, l'assistència a classe i el grau
d'interès.
2. Valorar i respectar les opinions dels altres.
3. Tenir en compte la presentació, amb regularitat, de les feines assignades, tant
si són exercicis de classe, com activitats realitzades fora de l'aula (excursions,
visita a exposicions, conferències...).
4. Seguir les pautes a l’hora de fer les feines encomanades i tenir en compte la
creativitat i l’originalitat.
5. Valorar la resposta a preguntes que es formulin a classe i la seva participació en
els temes que es tractin i activitats que es proposin.
6. Valorar la presentació de la feina feta. Es posarà èmfasi en l'ordre, la netedat, la
bona presentació i la puntualitat en el seu lliurament.
7. Valorar la preparació de les presentacions orals.
8. Valorar la capacitat de cercar, seleccionar i analitzar la informació.
9. Valorar la capacitat de seguir les pautes de treball cooperatiu (responsabilitat,
cooperació, respecte i participació).
10. Valorar la responsabilitat i l’autonomia personal a l’hora de treballar tant
individualment com en grups cooperatius.
11. Conèixer i descriure les característiques bàsiques del contingut treballat.
En funció de les dificultats d'aprenentatge que presentin determinats grups s’adaptarà
el grau d’exigència (ampliar o reduir) de les activitats que s’han de fer.
L'alumnat que tingui un Pla Individualitzat i/o presenti unes dificultats d’aprenentatge
diagnosticades i un nivell de coneixements baix, se l'avaluarà d'acord amb el seu PI,
tenint en compte llurs possibilitats i capacitats.
Els alumnes que no hagin aprovat alguna avaluació se'ls farà presentar aquelles feines
que han suspès o no han lliurat al començament de la següent avaluació.
La nota global de la matèria s’obtindrà un cop s’hagin superat tots els tres trimestres.
Així mateix, hi haurà una altra oportunitat de recuperar la matèria en els exàmens de
final de curs.

