CRITERIS D’AVALUACIÓ : CULTURA I VALORS ÈTICS
La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:
Competència
Autonomia i iniciativa

Tipus d’activitats
Observació del comportament
espontani.

Aprendre a aprendre

Presentació, polidesa de l’activitat.
Avaluació raonada sobre diversos
temes.

Comunicativa lingüística

Exposició oral sobre els temes: drets
humans, religions, etc.
Exposició i raonament en grups
cooperatius. Cròniques, exposicions que
projecten el posicionament propi.

Interacció amb el mon físic

Activitats i/o dossiers sobre les cultures
humanes.
Presentació crítica i raonada d'una
notícia o esdeveniment.
Confecció d'obres, murals, etc. (lema de
curs, poema, cançons, dibuix, narració).

Artística i cultural

Tractament de la informació

Creació de Power point, vídeo,
fotografia, kahoot, reportatge... seguint
les pautes indicades.

Espiritual

Comentari de pel·lícules o documentals
sobre valors i religions.

Activitats d’avaluació
-

Activitats escrites: on s’avaluarà aspectes de continguts, netedat, organització i
coherència del text i/o explicacions, creativitat...
Exposicions orals individual i/o en grup.
Presentacions Tic. (powerpoints, vídeos, apps web 2.0...)
Participació en debats de diferents temes: pel·lícules, notícies, esdeveniments, etc.
Treball cooperatiu.

Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs
-

-

Als cursos de 1r, 2n i 3r, al ser una avaluació contínua, per recuperar l'avaluació cal
treure un 5 en l'avaluació següent. La nota final és farà amb la mitjana aritmètica de
l'alumne dels tres trimestres.
Al curs de 4t, per recuperar una avaluació suspesa cal presentar les activitats o treballs
que no s’han realitzat en els terminis corresponents.

-

Al finalitzar el curs, es realitzarà el promig de les tres avaluacions per obtenir la nota
de l’avaluació ordinària.

Criteris de recuperació del curs al juny:
-

Cal presentar la feina assignada. Pot ser un treball o activitat. La nota mai superarà el
5.

Criteris de recuperació de la matèria d’un curs anterior.
-

Donat que és avaluació continuada recuperarà quan aprovi el curs següent.

