
I- Criteris d’avaluació ECONOMIA 4t ESO 

En tots els treballs, activitats, proves i exàmens que redactin o en que intervinguin els alumnes, hauran
d’utilitzar una correcta expressió escrita i/o oral,  no cometre faltes d’ortografia, fer un ús
adequat del vocabulari econòmic i empresarial i realitzar una acurada presentació (ordre,
claredat, netedat). Les faltes d’ortografia reiterades per part de l’alumne es tindran en compte i podran
disminuir la nota de les diferents proves, treballs i exàmens en 2 punts com a màxim.
Es considerarà que els alumnes van assolint els objectius de la matèria si obtenen a cada activitat,
prova, examen o treball una nota igual o superior a 5 punts.
A l'hora de donar una única nota,  en cada una de les tres avaluacions del curs, se seguirà el
següent procediment:

*PRIMER:  :  Es  calcularà  la  mitjana  aritmètica  entre  les  notes  dels  exàmens  realitzats  en  cada
avaluació.
Si la nota d’un examen es inferior a 2 punts, s’haurà de presentar una feina extraordinària perquè es
pugui fer la mitjana amb aquest examen.
Si un alumne no ha vingut a classe el dia de l’examen, sempre que ho justifiqui adequadament al
professor, haurà de realitzar-lo un altre dia. Si no ho justifica o no el fa, el no presentat a l’examen
equivaldrà a zero punts.
Aquesta mitjana constituirà un 70% de la nota d'avaluació.

*SEGON: Es calcularà la mitjana aritmètica entre totes les altres notes numèriques obtingudes pels
alumnes durant l'avaluació. Les notes obtingudes en les proves de classe es ponderaran per dos.
Si  un  alumne  no  ha  vingut  a  classe  el  dia  que  es  va  realitzar  alguna  prova  de  classe,  haurà  de
justificarho adequadament al professor. Si no ho justifica, el no presentat equivaldrà a zero punts. En
cas de que es justifiqui adequadament el professor podrà donar-li una feina per entregar o posar-li la
prova de classe un altre dia.
Aquesta mitjana constituirà un 20% de la nota d'avaluació.

*TERCER: Es calcularà la mitjana entre totes les altres notes no numèriques obtingudes pels alumnes
durant l'avaluació.
Aquesta mitjana constituirà un 10% de la nota d'avaluació.

*QUART: Els alumnes que hagin obtingut a la 1a i/o 2a i/o 3a avaluació una nota inferior a 5 punts,
hauran de realitzar una recuperació de tots els continguts de l’avaluació suspesa en els mesos de
desembre, abril o juny respectivament.

*CINQUÈ: Per determinar la  nota final de juny es calcularà la mitjana aritmètica entre les notes
(sense arrodonir) obtingudes de la 1a, 2a i 3a avaluació i, si és el cas, entre les notes dels exàmens de
recuperació. Per tant, es tindran en compte totes les notes obtingudes pels alumnes durant el curs.

*SISÈ: Els alumnes que hagin obtingut en l'avaluació de juny una nota inferior a 5 punts, hauran
d'examinar-se en l’avaluació extraordinària de tots els continguts del curs i a més entregar un treball al
professor el dia que venguin a fer l'examen.


