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NORMES generals del Departament de Ciències Socials 

1.- NORMES DE CONDUCTA A L’AULA 

- Puntualitat a l’hora de començar la classe. 

- Mantenir la disposició de pupitres que serà individuals deixant espai per a corredors. 

- Mantenir l’aula neta de papers i els pupitres en condicions. 

- No usar el mòbil a classe, ni passar paperets, etc. 

- No es pot estar a classe amb els cascos posats, escoltant música o la radio, ni cantant. 

- No està permès el llançament d’objectes als companys, ni per la finestra. 

- No està permès menjar ni beure a l’aula, ni menjar xicle, ni llepolies. 

- No fer res a classe, de forma reiterada, es motiu d’amonestació. 

- Si algun dia falta un dels professors, tot el grup romandrà a l’aula de referència. 

2.- NORMES DEL QUADERN 

- Es pot utilitzar un bloc o fulles,  però en qualsevol cas “quadriculat” 

- S’ha d’escriure en blau o negre, i corregir amb roig. No està permès l’ús del llapis. 

- S’ha de posar la data al començament de la classe, i s’han d’enumerar els fulls 

- Cal deixar els marges adequats a totes bandes. 

- En cas d’absència, l’alumne haurà de completar el quadern amb les activitats i anotacions 

d’eixe dia. No es justificació per no fer els deures el no haver estat a classe. 

- Prestar especial atenció a la correcció a l’hora d’escriure (faltes ortogràfiques, taques...). 

3.- CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Altres consideracions:  
Nota final: mitjana de les tres avaluacions amb una puntuació de  5. 

Si algun alumne és avaluat negativament, es presentarà a avaluació extraordiànria a  una 

prova escrita, per a la preparació de la qual se li facilitarà un quadernet d’activitats, i, per a 

obtenir una qualificació positiva a la prova, serà imprescindible la presentació de les 

activitats proposades (que es valoraran en un 20% de la nota), i el control serà de 80% de la 

nota. 

A l’avaluació extraordinària la prova serà de continguts mínims, per la qual cosa caldrà una 

puntuació mínima de 5 a la prova, essent la qualificació màxima possible un 8. 

 Continguts (%) Procediments (%) Actituds (%) 

1r ESO 70 20 10 

2n ESO 70 20 10 

3r ESO 70 20 10 

4t ESO 80 10 10 

1r BAT 80 10 10 

2n BAT 90 10 -- 


