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DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA 

 

A.Biologia i Geologia de Primer d'ESO. 

 
Per a dur a terme l'avaluació s’utilitzarà una diversitat de procediments de recollida 
d’informació que s'especifiquen a continuació: 
 
a) Anàlisis del treball dels alumnes a classe: 

 Quadern de classe 

 Exposicions orals 

 Participació a classe  

 Actitud a classe  

 Resolució d’exercicis  

 Treballs i informes 

b) Proves específiques: 

 Controls (en general, un per tema, en cada control es podran incloure conceptes 

dels temes anteriors) 

L' alumne haurà objectivament superat el curs (qualificació final 5 o superior) si es 
compleixen els següents mínims: 

 1.L’alumne ha presentat quasi bé TOTS els exercicis i treballs proposats pel

 professor per a realitzar a casa, a classe o al laboratori, podent aprovar 

encara que no s’hagin entregat tots, sempre i quan la mitjana surti aprovada: ≥ 

5).  

 2.Entrega del quadern en qualsevol moment de l'avaluació, tant de classe com 

de laboratori.  

 3.La nota mitjana final és igual o superior a cinc. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ QUE S’APLICARAN: 

1.Actitud, participació a classe, preguntes i exercicis a la pissarra. 
2.Qualificació dels exercicis,activitats i treballs realitzats a classe o a casa, entregats al 
professor en la data assenyalada. Qualificació del quadern de laboratori en la data 
assenyalada. 
3.Revisió del quadern de l’alumne (apunts, fitxes de treball, exercicis resolts, exercicis 
proposats i exàmens refets a classe.) Es farà al manco una revisió del quadern per 
avaluació. El lliurament és obligatori per aprovar l'assignatura. El quadern es pot 
demanar qualsevol dia dins el curs escolar i es poden demanar continguts. 
4.Les qualificacions dels apartats 1, 2 i 3 representan un 30% de la nota final . 
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5.Les proves escrites representen un 70% de la nota final. 
 
***SI LES QUALIFICACIONS DELS APARTATS 1,2,3 NO SÓN PROU 
SIGNIFICATIVES, EL PERCENTATGE DE LES PROVES ESCRITES POT ASSOLIR 
FINS AL 100% DE LA NOTA. 

 
 
Activitats de suport i orientació per a la superació de les proves extraordinàries. 
 
Per tal de superar les proves de setembre el alumnes hauran de resoldre uns 
qüestionaris durant el mesos d’estiu i un examen. La feina d’estiu s’haurà d’entregar 
completa el mateix dia abans de l’examen i SERÀ CONDICIÓ “SINE QUA NON” PER 
PODER REALITZAR L'EXAMEN. 
 
 

B. Biologia i Geologia de Tercer d'ESO. 

 
Per a dur a terme l'avaluació s’utilitzarà una diversitat de procediments de recollida 
d’informació que s'especifiquen a continuació: 
 
a) Anàlisis del treball dels alumnes a classe: 

 Quadern de classe   

 Exposicions orals   

 Participació a classe  

 Actitud a classe  

 Resolució d’exercicis  

 Treballs i informes 

 

b) Proves específiques: 

 Controls (en cada control es podran incloure conceptes dels temes anteriors) 

 

L'alumne haurà objectivament superat el curs (qualificació final 5 o superior) si es 
compleixen els següents mínims: 

 1.L’alumne ha presentat TOTS els exercicis i treballs proposats pel professor per 

a realitzar a casa , a classe o al laboratori    

 2.Entrega del quadern en qualsevol moment de l'avaluació, tant de classe com 

de laboratori.   

 3.La nota mitjana final és igual o superior a cinc. 

 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ QUE S’APLICARAN. 
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1.Actitud, participació a classe, preguntes i exercicis a la pissarra. 
2.Qualificació dels exercicis,activitats i treballs realitzats a classe o a casa, entregats al 
professor en la data assenyalada. Qualificació del quadern de laboratori en la data 
assenyalada. 
3.Revisió del quadern de l’alumne (apunts, fitxes de treball, exercicis resolts, exercicis 
proposats i exàmens refets a classe.) Es farà al manco una revisió del quadern per 
avaluació. El lliurament és obligatori per aprovar l'assignatura. El quadern es pot 
demanar qualsevol dia dins el període avaluatiu i es poden demanar continguts. 
4.Les qualificacions dels apartats 1, 2 i 3 representen un 30% de la nota final . 
5. Les proves escrites a 3rESO representen un 70% de la nota a la primera, segona i 
tercera avaluació. Per a la nota final, els percentatges a aplicar seran: 90% mitjana de 
les tres avaluacions + 10% (projectes). 
 
***SI LES QUALIFICACIONS DELS APARTATS 1,2,3 NO SÓN PROU 
SIGNIFICATIVES, EL PERCENTATGE DE LES PROVES ESCRITES POT ASSOLIR 
FINS AL 100% DE LA NOTA. 

 
 
Activitats de suport i orientació per a la superació de les proves extraordinàries. 
 
Per tal de superar les proves de setembre el alumnes hauran de resoldre uns 
qüestionaris durant el mesos d’estiu i un examen. La feina d’estiu s’haurà d’entregar 
completa el mateix dia abans de l’examen i SERÀ CONDICIÓ “SINE QUA NON” PER 
PODER REALITZAR L'EXAMEN. 

 
 
Activitats de recuperació i mesures de suport per a alumnes amb la matèria 
pendent 

 Els alumnes amb BIOLOGIA I GEOLOGIA de primer pendent tendran una 

 oportunitat per superar-la en el mes de febrer/març . En els mes de 

NOVEMBRE mantindran una reunió amb el cap de departament per tal 

d’informar-los dels continguts de la prova. 

 

 
C. Biologia i Geologia de 4rt ESO. 

 
Per a dur a terme l'avaluació s’utilitzarà una diversitat de procediments de recollida 
d’informació que s'especifiquen a continuació: 
 
a) Anàlisis del treball dels alumnes a classe: 

 Quadern de classe  

 Exposicions orals 

 Participació a classe   

 Actitud a classe  



4 
 

 Resolució d’exercicis  

 Treballs i informes 

 

b) Proves específiques: 

 Controls (en general, un per tema, en cada control es podran incloure conceptes 

dels temes anteriors) 

 

L'alumne haurà objectivament superat el curs (qualificació final 5 o superior) si es 
compleixen els següents mínims: 

 1.L’alumne ha presentat TOTS els exercicis i treballs proposats pel professor per 

a realitzar a casa , a classe o al laboratori .   

 2.Entrega del quadern en qualsevol moment de l'avaluació, tant de classe com 

de laboratori. 

 3.La nota mitjana final és igual o superior a cinc. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ QUE S’APLICARAN. 
 
1.Actitud, participació a classe, preguntes i exercicis a la pissarra. 
2.Qualificació dels exercicis,activitats i treballs realitzats a classe o a casa, entregats al 
professor en la data assenyalada. Qualificació del quadern de laboratori en la data 
assenyalada. 
3.Revisió del quadern de l’alumne (apunts, fitxes de treball, exercicis resolts, exercicis 
proposats i exàmens refets a classe.) Es farà al manco una revisió del quadern per 
avaluació. El lliurament és obligatori per aprovar l'assignatura. El quadern es pot 
demanar qualsevol dia dins el període avaluatiu i es poden demanar continguts. 
Les qualificacions dels apartats 1, 2 i 3 representen un 20% de la nota final , i la dels 
exàmens un 80%. 
***SI LES QUALIFICACIONS DELS APARTATS 1,2,3 NO SÓN PROU 
SIGNIFICATIVES, EL PERCENTATGE DE LES PROVES ESCRITES POT ASSOLIR 
FINS AL 100% DE LA NOTA. 
 
Activitats de suport i orientació per a la superació de les proves extraordinàries. 
 
Per tal de superar les proves de setembre el alumnes hauran de resoldre uns 
qüestionaris durant el mesos d’estiu i un examen. La feina d’estiu s’haurà d’entregar 
completa el mateix dia abans de l’examen i SERÀ CONDICIÓ “SINE QUA NON” PER 
PODER REALITZAR L'EXAMEN. 
 
 
 
Activitats de recuperació i mesures de suport per a alumnes amb la matèria 
pendent 
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 Els alumnes amb BIOLOGIA I GEOLOGIA pendent de primer i/o tercer tendran 

una oportunitat per superar-la en el mes de febrer/març. En els mes de 

NOVEMBRE mantindran una reunió amb el cap de  departament per tal 

d’informar-los dels continguts de la prova. 

 

 
D. Ciències Aplicades de 4rt d'ESO. 

 
Per a dur a terme l'avaluació s’utilitzarà una diversitat de procediments de recollida 
d’informació que s'especifiquen a continuació: 
 
a) Anàlisis del treball dels alumnes a classe: 

 Quadern de classe   

 Exposicions orals  

 Participació a classe  

 Actitud a classe  

 Resolució d’exercicis  

 Treballs i informes 

b) Proves específiques: 

 Controls (en general, un per tema, en cada control es podran incloure conceptes 

dels temes anteriors) 

 

L'alumne haurà objectivament superat el curs (qualificació final 5 o superior) si es 
compleixen els següents mínims: 

 1.L’alumne ha presentat TOTS els exercicis i treballs proposats pel professor per 

a realitzar a casa , a classe o al laboratori .   

 2.Entrega del quadern en qualsevol moment de l'avaluació, tant de classe com 

de laboratori.   

 3.La nota mitjana final és igual o superior a cinc. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ QUE S’APLICARAN. 
 
1.Actitud, participació a classe, preguntes i exercicis a la pissarra. 
2.Qualificació dels exercicis,activitats i treballs realitzats a classe o a casa, entregats al 
professor en la data assenyalada. Qualificació del quadern de laboratori en la data 
assenyalada. 
3.Revisió del quadern de l’alumne (apunts, fitxes de treball, exercicis resolts, exercicis 
proposats i exàmens refets a classe.) Es farà al manco una revisió del quadern per 
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avaluació. El lliurament és obligatori per aprovar l'assignatura. El quadern es pot 
demanar qualsevol dia dins el període avaluatiu i es poden demanar continguts. 
 
Les qualificacions dels apartats 1, 2 i 3 representen un 30 % de la nota final , i la dels 
exàmens un 70 %. 
*** En el cas C. Aplicades , si es fan presentacions , comptaran dins el 70% abans 
esmentat. 
***SI LES QUALIFICACIONS DELS APARTATS 1,2,3 NO SÓN PROU 
SIGNIFICATIVES, EL PERCENTATGE DE LES PROVES ESCRITES POT ASSOLIR 
FINS AL 100% DE LA NOTA. 
 
Activitats de suport i orientació per a la superació de les proves extraordinàries. 
 
Per tal de superar les proves de setembre el alumnes hauran de resoldre uns 
qüestionaris durant el mesos d’estiu i un examen. La feina d’estiu s’haurà d’entregar 
completa el mateix dia abans de l’examen i SERÀ CONDICIÓ “SINE QUA NON” PER 
PODER REALITZAR L'EXAMEN. 
 
*Activitats de recuperació i mesures de suport per a alumnes amb la matèria 
pendent 

 Els alumnes amb BIOLOGIA I GEOLOGIA pendent de primer i/o tercer tendran 

una oportunitat per superar-la en el mes de febrer/març. En els mes de 

NOVEMBRE mantindran una reunió amb el cap de departament per tal 

d’informar-los dels continguts de la prova. 

 

 
AVALUACIÓ D'ALUMNES DE PMAR DE 2n i 3r AMB PENDENTS DE CIÈNCIES 
NATURALS DE 1r d'ESO 

 
D'acord amb la proposta del Departament d' Orientació i a petició seva, la prova de 
recuperació de pendents d'assignatures del Departament de Biologia i Geologia dels 
alumnes que cursen 2n i 3r de PEMAR la durà a terme el professorat d'àmbit adscrit al 
D.O. 
Per tant, i segons allò acordat, l'elaboració , execució i correcció de la prova la durà a 
terme el professorat abans esmentat. Així mateix, es compromet a lliurar en la data 
assenyalada les qualificacions de la prova al cap de departament de Biologia i Geologia 
per a poder-les remetre a la Secretaria del centre. 
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E. Biologia i Geologia. 1r Batxillerat. 

 
 
Procediments i instruments d'avaluació 
 
Per a dur a terme l’avaluació de l’assignatura s’utilitzarà una diversitat de procediments 
de recollida d’informació que especifiquem seguidament: 
 
Anàlisis del treball dels alumnes a classe: 

■ Exposicions orals     
■ Participació a classe      
■ Actitud a classe     
■ Resolució d’exercicis i activitats     

■ Treballs i informes     
■ Resums d’articles     
■ Treballs o informes d’activitats extraescolars 

     

Proves específiques: 
 
*Controls (en cada control es podran incloure conceptes dels temes anteriors) 

 
 
Criteris de qualificació que s'aplicaran 
 
*Aspectes generals a tenir en compte: 

1. Actitud i participació en classe, preguntes i exercicis    

2. Qualificació dels exercicis i treballs realitzats a classe o a casa, donats al 

professor en la data assenyalada.   

3. Revisió del quadern de l’alumne (apunts, fitxes de treball, exercicis resolts, 

activitats i exàmens refets a classe.       

Un alumne haurà objectivament superat el curs (qualificació final 5 o superior) si es 
compleixen els següents MÍNIMS: 
 
L’alumne ha presentat TOTS els exercicis i treballs proposats pel professor per a 
realitzar a casa i a classe EN LA DATA ACORDADA. 
1.LA NOTA MITJANA FINAL ÉS IGUAL O SUPERIOR A 5. 
2.LA NOTA MÍNIMA EXIGIBLE DE CADA EXAMEN PER PODER FER MITJANA AMB 
LA RESTA DE NOTES D’EXÀMENS SERÀ DE 3'5. EN CAS CONTRARI, TOT I QUE 
LA MITJANA ARITMÈTICA DE NOTES SUPERI EL 5, L'ALUMNE/A SERÀ 
QUALIFICAT AMB UNA NOTA MÀXIMA DE 4 . 
3.LA NOTA FINAL DE JUNY ES CALCULARÀ AMB LA NOTA MITJANA DE LES 3 
AVALUACIONS SEMPRE QUE CAP D'ELLES SIGUI INFERIOR A 4. EN CAS 
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CONTRARI HAURÀ DE PRESENTAR-SE A L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ DE LES 
AVALUACIONS AMB NOTA IGUAL O INFERIOR A 4. 
4.LA NOTA DELS EXAMENS TINDRÀ UN VALOR DEL 90% DE LA NOTA GLOBAL. 
EL 10% RESTANT EL QUE S´HA EXPLICITAT EN ELS PUNTS 1,2,3. 
 
***SI LES QUALIFICACIONS DELS APARTATS 1,2,3 NO SÓN PROU 
SIGNIFICATIVES, EL PERCENTATGE DE LES PROVES ESCRITES POT ASSOLIR 
FINS AL 100% DE LA NOTA. 

 
 
*Qualificació de l'avaluació extraordinària 
 
La qualificació de l'avaluació extraordinària es farà avaluant una prova escrita (control) 
que es realitzarà el mes de setembre. Superaran l'assignatura a l'avaluació 
extraordinària els alumnes amb qualificació de la prova igual o superior a 5,00. 

 
N.B. ***Proves específiques: 
Controls: podran incloure preguntes/qüestions dels temes anteriors 

 
 
 
E. Cultura científica. Primer de Batxillerat. 

 
-Criteris de qualificació de CULTURA CIENTÍFICA 
 
Els diferents ítems d'avaluació es ponderaran de la manera següent i el resultat serà la 
qualificació de l'alumne a l'avaluació. Superaran l'avaluació els alumnes que obtenguin 
una qualificació igual o superior a 5,00. 
Percentatges que es comptabilitzaran per posar la NOTA DE CADA AVALUACIÓ 
70% de continguts conceptuals ( instruments d´avaluació a) 
20% continguts procedimentals ( instruments d´avaluació b, c) 
10% de continguts actitudinals ( instruments d´avaluació d) 
 

 Els INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ seran: 
a. proves escrites /orals 
b. treballs individuals o en grup 
c. exercicis pràctics 
d. actitud i comportament a la classe 

 
Qualificació de l'avaluació ordinària 
 
La qualificació de l'avaluació ordinària serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de 
cada una de les tres avaluacions. Superaran l'assignatura a l'avaluació ordinària els 
alumnes amb mitjana igual o superior a 5,00. 

  
Qualificació de l'avaluació extraordinària 
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La qualificació de l'avaluació extraordinària es farà avaluant una prova escrita (control) 
que es realitzarà el mes de setembre. Superaran l'assignatura a l'avaluació 
extraordinària els alumnes amb qualificació de la prova igual o superior a 5,00. 

  
Recuperació de la matèria pendent 
 
Els alumnes amb l'assignatura pendent de cursos anteriors, tendran opció a presentar-
se a una prova escrita al mes de febrer/març i una altra al mes de setembre. Superaran 
l'assignatura a l'avaluació extraordinària els alumnes amb qualificació de la prova igual 
o superior a 5,00. 

 
 
F. Anatomia aplicada. Primer de Batxillerat. 

 
Criteris de qualificació d´ANATOMIA APLICADA 

 
La qualificació de l'avaluació ordinària serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de 
cada una de les tres avaluacions. Superaran l'assignatura a l'avaluació ordinària els 
alumnes amb mitjana igual o superior a 5,00. 
 
 Percentatges que es comptabilitzaran per posar la NOTA DE CADA AVALUACIÓ 
65% de continguts conceptuals ( instruments d´avaluació a) 
25% continguts procedimentals (instrumens d´avaluació b,c, d) 
10% de continguts actitudinals ( insturments d´avaluació e) 
 

 Els INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ seran: 
a. proves escrites /orals 
b. treballs individuals o en grup 
c. pràctiques de laboratori 
d. exercicis pràctics 
e. actitud i comportament a la classe 

 
Qualificació de l'avaluació extraordinària 
 
La qualificació de l'avaluació extraordinària es farà avaluant una prova escrita (control) 
que es realitzarà el mes de setembre. Superaran l'assignatura a l'avaluació 
extraordinària els alumnes amb qualificació de la prova igual o superior a 5,00. 

 
Recuperació de la matèria pendent 
 
Els alumnes amb l'assignatura pendent de cursos anteriors, tendran opció a presentar-
se a una prova escrita al mes de febrer/març i una altra al mes de setembre. Superaran 
l'assignatura a l'avaluació extraordinària els alumnes amb qualificació de la prova igual 
o superior a 5,00. 
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G. Biologia . Segon de Batxillerat. 

 
Criteris de qualificació que s'aplicaran per a BIOLOGIA 2n BATXILLERAT: 

 Proves escrites   

 

Un alumne haurà objectivament superat el curs (qualificació final 5 o superior) si 

es compleixen els següents mínims: 

 LA NOTA MITJANA FINAL ÉS IGUAL O SUPERIOR A 5.    

 LA NOTA MÍNIMA EXIGIBLE DE CADA EXAMEN PER PODER FER MITJANA 

AMB LA RESTA DE NOTES D’EXÀMENS SERÀ DE 3'5. EN CAS CONTRARI, 

TOT I QUE LA MITJANA ARITMÈTICA DE NOTES SUPERI EL 5, L'ALUMNE/A 

SERÀ  QUALIFICAT AMB UNA NOTA MÀXIMA DE 4 .   

 LA  NOTA FINAL DE JUNY ES CALCULARÀ AMB LA NOTA MITJANA DE 

TOTES LES  NOTES DEL CURS SEMPRE QUE LA QUALIFICACIÓ DE CAP 

AVALUACIÓ SIGUI INFERIOR A 4. EN CAS CONTRARI HAURÀ DE 

PRESENTAR-SE A L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ DE LES AVALUACIONS 

AMB NOTA INFERIOR O IGUAL A 4. 

LA NOTA DELS EXÀMENS TINDRÀ UN VALOR DEL 100% DE LA NOTA GLOBAL. 

 
 
Qualificació de l'avaluació extraordinària 
 
La qualificació de l'avaluació extraordinària es farà avaluant una prova escrita (control) 
que es realitzarà el mes de JUNY. Superaran l'assignatura a l'avaluació extraordinària 
els alumnes amb qualificació de la prova igual o superior a 5,00. 

 
N.B. ***Proves específiques: 
Els controls que es realitzin al llarg del curs inclouran sempre preguntes/ qüestions dels 
temes anteriors. 
 
 
**Activitats de recuperació i mesures de suport per a alumnes amb la matèria 
pendent 
 
Els alumnes amb BIOLOGIA I GEOLOGIA de primer de Batxillerat tendran una 
oportunitat per superar-la en el mes de febrer/març . En els mes de NOVEMBRE 
mantindran una reunió amb el cap de departament per tal d’informar-los dels continguts 
de la prova. 
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   DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS. GEOGRAFIA I HISTÒRIA     

 

Aquesta informació adreçada a l’alumnat i a les seves famílies és un resum d’alguns dels aspectes més 

destacats de la programació didàctica del nostre Departament. Si us plau, consulteu aquesta pàgina per 

a més informació: Departament de Ciències Socials 

 

.                          Geografia i Història.  1r i 2n d’ESO                         . 
 

 

Procediments i instruments d’avaluació                                    . 

 

   L’avaluació és: contínua i sumativa, amb l’observació sistemàtica de l’adquisició de continguts; 
integradora de les valoracions de tots els continguts i  competències; globalitzada, atenent el procés 
d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les 
competències bàsiques; i sumativa per tal d’aplicar el caràcter qualificador que informa dels resultats. 

- Les proves objectives: exàmens, controls de mapes, qüestionaris amb preguntes tancades  i 
obertes, preguntes a classe. 

- Les activitats: 

 Activitats escrites recollides al quadern de l’alumne. 
 Exposicions orals i escrites. 
 Treballs cooperatius i en grup. Treballs d’indagació i recerca. 
 Creació d’un vocabulari de la matèria. 
 Elaboració i anàlisi de mapes, mapes conceptuals i esquemes, 
 Creació de línies del temps, anàlisi d’imatges, 
 Obtenció d’informació de fonts documentals. 

- L’actitud de l’alumnat. 

 L'interès pel seu propi aprenentatge. 
 El respecte amb els companys i amb el professorat. 
 La col·laboració i la participació positiva. 
 El correcte ús del material. 

 

Criteris d’avaluació i de qualificació                                                    . 
 

    La qualificació de cada avaluació trimestral serà el resultat d’aplicar una mitjana ponderada 

obtinguda a partir dels següents valors: 

● Les proves objectives representen el 50% de la qualificació. 

● Les activitats suposen el 40% de la qualificació. 

● L’actitud de l’alumnat computa el 10% de la qualificació. 

Per poder aprovar l’avaluació no es pot tenir una qualificació inferior a 3’5 en cada un dels valors 

anteriors. 

   La qualificació de l’avaluació ordinària serà el resultat d’aplicar la mitjana de les qualificacions 

obtingudes en cada un dels tres trimestres. 

    La matèria es considera no aprovada en els tres casos següents: 

a) amb una nota mitjana inferior a cinc. 

b) amb dues avaluacions trimestrals suspeses. 

c) amb una avaluació trimestral amb nota inferior a quatre. 
 

Recuperació de la matèria (avaluació extraordinària)                                  . 
 

    Aquells alumnes que no superin la matèria a l'avaluació ordinària hauran de recuperar tota la 

matèria a l'avaluació extraordinària de setembre mitjançant una prova escrita i el lliurament, el 

mateix dia en que quedi fixada la prova, d’un dossier d’activitats. 

  Per aprovar la matèria a setembre, l’alumne ha d’obtenir una qualificació igual a cinc. Aquesta 

http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Programacions/progrSocials17-18.pdf
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qualificació és el resultat d’obtenir la mitjana ponderada de la prova escrita i del dossier de feines 

aplicant el següent valors: 

- Dossier de feines  igual al 60% de la qualificació 

- Prova escrita  igual al 40% de la qualificació. 

La matèria no es recupera si la qualificació de la prova escrita o del dossier d’activitats és inferior a 

quatre, o no es presenta el dossier d’activitats. 

 

 

 

 

.                               Geografia.  3r d’ESO                                . 

 

Procediments i instruments d’avaluació                                      . 

 

   L’avaluació serà contínua, amb l’observació sistemàtica de l’adquisició de continguts; integradora de 
les valoracions de tots els continguts i  competències; globalitzada, atenent el procés d’aprenentatge al 
llarg de l’etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques; i 
sumativa per tal d’aplicar el caràcter qualificador que informa dels resultats. 

- Les proves objectives: exàmens, controls de mapes, qüestionaris amb preguntes tancades  i 
obertes, preguntes a classe. 

- Les activitats: 

 Activitats escrites recollides al quadern de l’alumne. 
 Exposicions orals i escrites. 
 Treballs cooperatius i en grup. Treballs d’indagació i recerca. 
 Creació d’un vocabulari de la matèria. 
 Elaboració i anàlisi de mapes, mapes conceptuals i esquemes, 
 Creació de línies del temps, anàlisi d’imatges, 
 Obtenció d’informació de fonts documentals diverses. 

- L’actitud de l’alumnat. 

 L'interès pel seu propi aprenentatge. 
 El respecte amb els companys i amb el professorat. 
 La col·laboració i la participació positiva. 
 El correcte ús del material. 

 

 

Criteris d’avaluació i de qualificació                                                 . 

    La qualificació de cada avaluació trimestral serà el resultat d’aplicar una mitjana ponderada 

obtinguda a partir dels següents valors: 

● Les proves objectives representen el 50% de la qualificació. 

● Les activitats suposen el 40% de la qualificació. 

● L’actitud de l’alumnat computa un 10% de la qualificació. 

Per poder aprovar l’avaluació no es pot tenir una qualificació inferior a 3’5 en cada un dels valors 

anteriors. 

  La qualificació de l’avaluació ordinària serà el resultat d’aplicar la mitjana de les qualificacions 

obtingudes en cada un dels tres trimestres. 

    La matèria es considera no aprovada en els tres casos següents: 

a) amb una nota mitjana inferior a cinc. 

b) amb dues avaluacions trimestrals suspeses. 

c) amb una avaluació trimestral amb nota inferior a quatre. 
 

 

Recuperació de la matèria (avaluació extraordinària)                                                     . 
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  Aquells alumnes que no superin la matèria a l'avaluació ordinària hauran de recuperar tota la 

matèria a l'avaluació extraordinària de setembre mitjançant una prova escrita i el lliurament, el 

mateix dia en que quedi fixada la prova, d’un dossier d’activitats. 

  Per aprovar la matèria l’alumne ha d’obtenir una qualificació de cinc. Aquesta qualificació és el 

resultat d’obtenir la mitjana ponderada de la prova escrita i del dossier de feines aplicant el següent 

valors: 

- Dossier d’activitats ____ 60% de la qualificació 

- Prova escrita _________ 40% de la qualificació 

 

  La matèria no es recupera si la qualificació de la prova escrita o del dossier d’activitats és inferior a 

quatre, o no es presenta el dossier d’activitats. 

 

Recuperació de la matèria pendent                                                            . 

  Per a l’alumnat que ha promocionat de curs amb la matèria de Ciències Socials pendent del curs 
anterior, s’establirà un pla de treball individual. 
 
 

 

 

 

.                               Història de 4rt d’ESO                                . 

 

Procediments i instruments d’avaluació                                      . 
 

   L’avaluació serà contínua, amb l’observació sistemàtica de l’adquisició de continguts; integradora de 
les valoracions de tots els continguts i  competències; globalitzada, atenent el procés d’aprenentatge al 
llarg de l’etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques; i 
sumativa per tal d’aplicar el caràcter qualificador que informa dels resultats. 

- Les proves objectives: exàmens, controls de mapes, qüestionaris amb preguntes tancades  i 
obertes, comentaris de text històrics, preguntes a classe. 

- Les activitats: 

 Activitats escrites recollides al quadern de l’alumne. 
 Exposicions orals i escrites. 
 Treballs cooperatius i en grup. Treballs d’indagació i recerca. 
 Creació d’un vocabulari de la matèria. 
 Elaboració i anàlisi de mapes, mapes conceptuals i esquemes, 
 Comentaris de text, línies del temps, anàlisi d’imatges, 
 Obtenció d’informació de fonts documentals. 

- L’actitud de l’alumnat. 

 L’entrega puntual de tasques i activitats. 
 L'interès pel seu propi aprenentatge. 
 El respecte amb els companys i amb el professorat. 
 La col·laboració i la participació positiva. 

 

Criteris d’avaluació i de qualificació                                                 . 
 

    La qualificació de cada avaluació trimestral serà el resultat d’aplicar una mitjana ponderada 

obtinguda a partir dels següents valors: 

● Les proves objectives representen el 70% de la qualificació. 

● Les activitats suposen el 20% de la qualificació. 

● L’actitud de l’alumnat significa el 10% de la qualificació. 

  La qualificació de l’avaluació ordinària serà el resultat d’aplicar la mitjana de les qualificacions 
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obtingudes en cada un dels tres trimestres. Per poder aprovar l’avaluació no es pot tenir una 

qualificació inferior a 4 en cada un dels valors anteriors. 

    La matèria es considera no aprovada en els tres casos següents: 

a) amb una nota mitjana inferior a cinc. 

b) amb dues avaluacions trimestrals suspeses. 

c) amb una avaluació trimestral amb nota inferior a quatre. 
 

Recuperació de la matèria (avaluació extraordinària)                                . 
 

   Aquells alumnes que no superin la matèria a l'avaluació ordinària hauran de recuperar tota la 

matèria a l'avaluació extraordinària de setembre mitjançant una prova escrita i el lliurament, el 

mateix dia en què quedi fixada la prova, d’un dossier d’activitats. 

  Per aprovar la matèria l’alumne/a ha d’obtenir una qualificació igual o superior a cinc. Aquesta 

qualificació és el resultat d’obtenir la mitjana ponderada de la prova escrita i del dossier de feines 

aplicant el següent valors: 

- Dossier de feines  igual al 40% de la qualificació 

- Prova escrita  igual al 60% de la qualificació 

  La matèria no es recupera si la qualificació de la prova escrita o del dossier d’activitats és inferior a 

quatre, o no es presenta el dossier d’activitats. 

 

Recuperació de la matèria pendent                                                            . 

  Per a l’alumnat que ha promocionat de curs amb la matèria de Ciències Socials pendent del curs 
anterior, s’establirà un pla de treball individual. 
 

 

 

 

Història del món contemporani. 1r de batx           . 

 

Procediments i instruments d’avaluació                                              . 
 

   L’avaluació serà contínua, amb l’observació sistemàtica de l’adquisició de continguts; integradora de 
les valoracions de tots els continguts i  competències; globalitzada, atenent el procés d’aprenentatge al 
llarg de l’etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques; i 
sumativa per tal d’aplicar el caràcter qualificador que informa dels resultats. 

- Les proves objectives: exàmens, controls de mapes, qüestionaris amb preguntes tancades  i 
obertes, preguntes a classe. 

- Les activitats: 

 Activitats escrites recollides al quadern de l’alumne. 
 Exposicions orals i escrites. 
 Treballs individual i en grup d’indagació i de recerca. 
 Creació d’un vocabulari de la matèria. 
 Elaboració i anàlisi de mapes, mapes conceptuals i esquemes, 
 Comentaris de text, de línies del temps, anàlisi d’imatges, 
 Obtenció d’informació de fonts documental diverses. 

- L’actitud de l’alumnat. 

 L'interès pel seu propi aprenentatge. 
 El respecte amb els companys i amb el professorat. 
 La col·laboració i la participació positiva. 

 

Criteris d’avaluació i de qualificació                                                 . 
 

    La qualificació de cada avaluació trimestral serà el resultat d’aplicar una mitjana ponderada 
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obtinguda a partir dels següents valors: 

● Les proves objectives representen el 80% de la qualificació. 

● Les activitats suposen el 20% de la qualificació. ( La part pràctica es tindrà en compte a partir 

del 4,5 de mitjana d’avaluació de les proves ) 
 

   La qualificació de l’avaluació ordinària serà el resultat d’aplicar la mitjana de les qualificacions 

obtingudes en cada un dels tres trimestres. 

    La matèria no es considera aprovada en els tres casos següents: 

a) amb una nota mitjana final inferior a cinc. 

b) amb dues avaluacions trimestrals suspeses. 

c)amb una avaluació trimestral amb nota inferior a quatre( recuperació) 
 

Recuperació de la matèria (avaluació extraordinària)                                          . 
 

 Aquells alumnes que no superin la matèria a l'avaluació ordinària hauran de recuperar tota la 

matèria a l'avaluació extraordinària de setembre mitjançant una prova escrita i el lliurament, el 

mateix dia en que quedi fixada la prova, d’un dossier d’activitats. 

  Per aprovar la matèria l’alumne ha d’obtenir una qualificació igual o superior a cinc. Aquesta 

qualificació és el resultat d’obtenir la mitjana ponderada de la prova escrita i del dossier de feines 

aplicant el següent valors: 

- Dossier de feines igual al 30% de la qualificació 

- Prova escrita igual al 70% de la qualificació 

La matèria no es recupera si la qualificació de la prova escrita o del dossier d’activitats és inferior a 

quatre, o no es presenta el dossier d’activitats. 

 

 

Història d’Espanya. 2n de batx.                   . 

 
Instruments d’avaluació                                                              . 
 

- Les proves objectives: exàmens, controls de mapes, qüestionaris amb preguntes tancades  i 
obertes, preguntes a classe. 

- Les activitats: 

 Exposicions orals i escrites. 
 Treballs d’indagació i recerca. 
 Creació d’un vocabulari de la matèria. 
 Comentaris de diverses fonts: mapes i textos històrics. 
 Creació de línies del temps, anàlisi d’imatges, 
 Obtenció d’informació de fonts documentals 

 

Criteris d’avaluació i de qualificació                                                     . 
 

 La qualificació de cada avaluació trimestral serà el resultat d’aplicar una mitjana ponderada obtinguda 

a partir dels següents valors: 

● Les proves objectives representen el 90% de la qualificació. 

● Les activitats suposen el 10% de la qualificació.. 

  La qualificació de l’avaluació ordinària és el resultat d’aplicar la mitjana aritmètica de les qualificacions 

obtingudes en cada un dels tres trimestres. L’avaluació es considera aprovada quan s’obtingui una 

qualificació igual o superior a 5. 

 

Recuperació de la matèria (avaluacions extraordinària)                            . 
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 Per poder aprovar l’avaluació ordinària, l’alumnat que hagi obtingut qualificacions negativas a alguna 

avaluació, s’ha de presentar a una prova escrita de recuperació dels continguts no aprovats. La 

qualificació obtinguda en l’avaluació ordinària no podrà ser superior a 5 si l’alumnat ha de recuperar els 

continguts de dos o tres trimestres. 
 

Recuperació de la matèria (avaluació extraordinària)                              . 
 

 Aquells alumnes que no hagin aprovat la matèria a l'avaluació ordinària han de recuperar tota la 

matèria del curs a l'avaluació extraordinària mitjançant una prova escrita de recuperació. Aquesta 

prova escrita seguirà el model de les proves PBAU d’Història d’Espanya i els seus continguts seran els 

del temari programat i desenvolupats al llarg del curs. Per poder recuperar la matèria es podrà 

demanar el lliurament, per part de l’alumne, de les activitats no presentades al llarg del curs. 

 
 Es considerarà que els alumnes que superen la prova escrita de recuperació aproven la matèria a 
l’avaluació extraordinària, però, en tot cas, es tindrà en consideració el que diu la normativa respecte el 
caràcter continu de l’avaluació, l'assistència regular de l’alumne a classe i la seva participació en les 
diferents activitats proposades pels professors de la matèria. 
 

 

Recuperació de la matèria pendent                                                                  . 
 

Per l’alumnat que cursa segon de batxillerat i té matèria d’Història del món contemporani pendent, 

s’establirà un pla de recuperació individual del qual serà informat a l’inici del curs. 

 

 

 

 

Geografia de 2n de batx.                        . 

 

Instruments d’avaluació                                             . 

 - Les proves objectives: exàmens, controls de mapes, qüestionaris amb preguntes tancades  i 
obertes, comentaris de text de contingut geogràfic, preguntes a classe. 

- Les activitats: 

 Exposicions orals i escrites. 
 Treballs d’indagació i recerca. 
 Creació d’un vocabulari de la matèria. 
 Comentaris de diverses fonts: mapes i textos. 
 Anàlisi d’imatges, diagrames, taules estadístiques. 
 Obtenció d’informació de fonts documental. 

- L’actitud de l’alumnat. 

 L’entrega puntual de tasques i activitats. 

 L'interès pel seu propi aprenentatge. 
 El respecte amb els companys i amb el professorat. 
 La col·laboració i la participació positiva. 

 

Criteris d’avaluació i de qualificació                                                 . 
 

 La qualificació de cada avaluació trimestral serà el resultat d’aplicar una mitjana ponderada obtinguda 

a partir dels següents valors: 

● Les proves objectives representen el 90% de la qualificació. 

● Les activitats suposen el 10% de la qualificació. 
 

  La qualificació de l’avaluació ordinària serà el resultat d’aplicar la mitjana aritmètica de les 
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qualificacions obtingudes en cada un dels tres trimestres. 

  La matèria es considerarà aprovada quan s’obtingui una qualificació igual o superior a 5 

  Els/les alumnes amb avaluacions no aprovades podran realitzar un examen de recuperació de la 
materia no superada el mes de maig.  En el cas de presentar-se a la recuperació dels continguts de 
dues o totes les avaluacions, la qualificació final obtinguda a l’avaluació ordinària no podrà ser superior 
al 5. 

 

Recuperació de la matèria (avaluació extraordinària)                                        . 
 

   Aquells alumnes que no superin la matèria a l'avaluació ordinària hauran de recuperar tota la 

matèria a l'avaluació extraordinària de juny mitjançant una prova escrita i el lliurament, el mateix dia 

en que quedi fixada la prova, de les activitats no presentades al llarg del curs. 

6 

 

 

Ha de l’art.  2n Batxillerat.                     . 

 

Instruments d’avaluació                                                                      . 
 
- Les proves objectives: exàmens (es faran un mínim de dos exàmens per avaluació), controls de 

mapes, qüestionaris amb preguntes tancades  i obertes, preguntes a classe. 

- Les activitats: 

 Exposicions orals i escrites. 
 Treballs d’indagació i recerca. 
 Creació d’un vocabulari de la matèria. 
 Comentaris de diverses fonts: mapes i textos històrics. 
 Creació de línies del temps, anàlisi d’imatges, 
 Obtenció d’informació de fonts documentals. 
 L'interès pel seu propi aprenentatge. 
 El respecte amb els companys i amb el professorat. 
 La col·laboració i la participació positiva. 

 

Criteris d’avaluació i de qualificació                                                   . 
 

- La qualificació de cada avaluació trimestral serà el resultat d’aplicar una mitjana ponderada obtinguda 

a partir dels següents valors: 

● Les proves objectives representen el 90% de la qualificació. 

● Les activitats suposen el 10% de la qualificació. 
 

- La qualificació de l’avaluació ordinària serà el resultat d’aplicar la mitjana aritmètica de les 

qualificacions obtingudes en cada un dels tres trimestres. 

-  La matèria es considerarà aprovada quan s’obtingui una qualificació igual o superior a 5 
 

Recuperació de les avaluacions suspeses                                        . 
 

 

 Per poder aprovar l’avaluació ordinària, l’alumnat que hagi obtingut qualificacions negativas a alguna 

avaluació, s’ha de presentar a una prova escrita de recuperació dels continguts no aprovats. La 

qualificació obtinguda en l’avaluació ordinària no podrà ser superior a 5 si l’alumnat ha de recuperar els 

continguts de dos o tres trimestres. 
 

Recuperació de la matèria (avaluació extraordinària)                        . 
 

   Aquells alumnes que no superin la matèria a l'avaluació ordinària hauran de recuperar tota la matèria 

del curs a l'avaluació extraordinària mitjançant una prova escrita de recuperació i el lliurament, el 

mateix dia en que quedi fixada la prova, de les activitats no presentades al llarg del curs. 
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Valors (%) establerts al Departament per l’obtenció de les qualificacions a les avaluacions ordinàries. 

 1r i 2n 
d’ESO 

3r d’ESO 4rt. 
d’ESO 

1r Batx. 
HMC 

2n Batx. 
H. Esp. 

2n Batx. 
GEO 

2n Batx. 
H. ART 

PROVES 
OBJECTIVES 

50 50 70 80 90 90 90 

ACTIVITATS  - 
TREBALL 

40 40 20 20 10 10 10 

ACTITUD 
 

10 10 10 --- --- --- --- 

Valors (%) establerts al Departament  per l’obtenció de les qualificacions a l’avaluació extraordinària. 

PROVA 
OBJECTIVA 

40 60 60 80 100 100 100 

ACTIVITATS  
RECUPERACIÓ 

60 40 40 20 --- --- --- 
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SUBDEPARTAMENT D’ECONOMIA 

INICIACIÓ A L’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL 4t ESO  

1.  Procediment d’avaluació i criteris de qualificació 

Per a l’avaluació i la qualificació d’aquesta matèria es valorarà: 
 

- La participació dins l'aula, el comportament, la motivació i l'assistència suposen fins 
al 20% de la nota final. 
 

- La resolució d'exercicis, treballs i proves objectives dins i fora de l'aula i l'ordre i 
neteja dels mateixos suposen fins al 80% de la nota final. 
Els treballs lliurats més tard del termini establert, sempre i quan es lliurin dins l’avaluació 
en què han d'ésser avaluats, es puntuaran com a màxim amb una nota de 7.  
 

En el cas que per causa justificada un alumne no pugui fer alguna de les proves objectives de 

l’avaluació en la data estipulada, tindrà dues opcions: o bé presentar-se a un examen oral en la 

data indicada pel professor o bé examinar-se d’aquesta matèria, a més de la que correspongui, 

al proper examen. 

L’expressió i l’ordre a l’hora de contestar seran valorats en totes les proves i treballs que es 

realitzin. 

Les proves o treballs copiats es puntuaran amb un zero per a qui copiï i per a qui es deixi 

copiar. 

 
Procediment d’avaluació del curs. La nota vindrà donada per la mitjana de les notes de cada  
trimestre. Per aprovar l’assignatura cal haver aprovat cadascuna de les avaluacions. En cas 
que hi hagi alguna avaluació suspesa, la nota que apareixerà al butlletí serà la de la mitjana de 
les tres avaluacions. Ara bé, en aquest cas, si la mitjana és 5 o més, la nota que apareixerà al 
butlletí serà de 4.  

  
  
2.  Criteris de recuperació 

- Recuperació d’una avaluació suspesa: els alumnes amb la primera avaluació suspesa 
podran fer una prova escrita de recuperació  que es realitzarà durant l’avaluació 
següent. La prova de recuperació inclou la matèria de TOTA l’avaluació suspesa. Les 
posteriors avaluacions es recuperaran amb les tasques suspeses o no presentades. 

A final de curs, els alumnes que no hagin recuperat una o les dues primeres 
avaluacions  o bé hagin suspès la tercera avaluació, podran presentar-se a una prova 
final escrita de  la primera avaluació o entrega de tasques suspeses o no presentades 
de les altres dues avaluacions. 
 

- Les proves extraordinàries del mes de setembre consistiran en la presentació d’un 
dossier d’activitats que suposarà el 70% de la nota i, a més a més, una prova escrita 
que suposarà el 30% de la nota. Tant les activitats com la prova escrita hauran de 
superar-se amb un mínim de 5.  
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El lliurament del dossier abans del començament de la prova escrita serà requisit indispensable 
per poder-se presentar a la prova. 
 

ECONOMIA 4t ESO  

Procediments d’avaluació i criteris de qualificació 

Per a l’avaluació i la qualificació d’aquesta matèria es valorarà: 

- L’atenció i participació activa dins classe suposa fins al 10% de la nota final de 

l’avaluació. Aquest apartat és el que ajuda ue els decimals vagin cap a dalt o cap a baix 

a la nota de final de curs. No es faran arrodoniments de notes inferiors a 5. 

Es podran realitzar preguntes orals  durant el desenvolupament de les unitats 

didàctiques per valorar el grau d’atenció i coneixement de l’alumnat. 

- El quadern, activitats i esquemes suposen fins al 20% de la nota de l’avaluació. 

Realització de tots els esquemes, casos pràctics, treballs i activitats que es proposin al 

llarg del curs. 

Els treballs lliurats més tard del termini establert, sempre i quan es lliurin dins l’avaluació 
en què han d'ésser avaluats, es puntuaran com a màxim amb una nota de 7.  

- La superació de les diverses proves objectives que s’aniran proposant al llarg del curs. 

A cada avaluació es realitzaran  proves objectives i es realitzarà la seva mitjana en 

funció de la importància de cada prova. Aquestes proves suposen, el 70% de la nota 

final de l’avaluació.  

En el cas que per causa justificada un alumne no pugui fer alguna de les proves objectives de 

l’avaluació en la data estipulada tindrà dues opcions: o bé presentar-se a un examen oral en la 

data indicada pel professor o bé examinar-se d’aquesta matèria, a més de la que correspongui, 

al proper examen. 

L’expressió i l’ordre a l’hora de contestar seran valorats en totes les proves i treballs que es 

realitzin. 

Les proves o treballs copiats es puntuaran amb un zero per a qui copiï i per a qui es deixi 

copiar. 

L’avaluació es considerarà aprovada amb una mitjana igual o superior a 5, sempre i quan 

s’hagi obtingut com a mínim una mitjana de 5 punts de les proves objectives realitzades.  

Procediment d’avaluació del curs. La nota final de curs es calcularà realitzant la mitjana 

aritmètica de les notes de les tres avaluacions, sempre que aquestes s'hagin aprovat i tenint en 

compte la progressió de l'alumnat al llarg del curs. En cas que hi hagi alguna avaluació 

suspesa, la nota que apareixerà al butlletí serà la de la mitjana de les tres avaluacions. Ara bé, 

en aquest cas, si la mitjana és 5 o més, la nota que apareixerà al butlletí serà de 4.  
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L’alumnat que vulgui apujar nota es podrà presentar a un examen global a final de curs. En 
cas que l’alumne lliuri aquest examen al professor, la nota final de l’assignatura serà la que 
resulti d’aquest examen.        

 

 Criteris de recuperació. 

- Recuperació d’una avaluació suspesa: els alumnes amb la primera o segona avaluació 
suspesa podran fer una prova escrita de recuperació de cada avaluació suspesa, que 
es realitzarà durant l’avaluació següent. La prova de recuperació inclou la matèria de 
TOTA l’avaluació suspesa. 

A final de curs, els alumnes que no hagin recuperat una o les dues primeres 
avaluacions, o hagin suspès la tercera avaluació, podran presentar-se a una prova final 
escrita de cadascuna de les avaluacions suspeses.  

En aquestes proves de recuperació només es podrà recuperar la part corresponent a 
les proves objectives. Per tant, per determinar si es recupera o no l’avaluació, s’hauran 
de tenir en compte les notes obtingudes durant l’avaluació de les altres parts avaluables 
i que no són recuperables durant el curs. 

- Les proves extraordinàries del mes de setembre consistiran en la presentació d’un 
dossier d’activitats que suposarà el 30% de la nota i, a més a més, una prova escrita 
que suposarà el 70% de la nota. Tant les activitats com la prova escrita hauran de 
superar-se amb un mínim de 5.  

El lliurament del dossier abans del començament de la prova escrita serà requisit indispensable 
per poder-se presentar a la prova. 
 

ECONOMIA -  1er BATXILLERAT                                                                                                                                                           

Procediments d’avaluació i criteris de qualificació 

Per a l’avaluació i la qualificació d’aquesta matèria es valorarà: 

- L’atenció i participació activa dins classe suposa fins al 10% de la nota final de 

l’avaluació. Aquest apartat és el que ajuda  que els decimals vagin cap a dalt o cap a 

baix a la nota de final de curs. No es faran arrodoniments de notes inferiors a 5. 

Es podran realitzar preguntes orals  durant les unitats didàctiques per valorar el grau 

d’atenció i coneixement de l’alumnat. 

- Els casos pràctics, treballs, activitats i esquemes suposen fins al 10% de la nota de 

l’avaluació. 

Realització de tots els esquemes, casos pràctics, treballs i activitats que es proposin al 

llarg del curs 

Els treballs lliurats més tard del termini establert, sempre i quan es lliurin dins l’avaluació 
en què han d'ésser avaluats, es puntuaran com a màxim amb una nota de 7.  

- La superació de les diverses proves objectives que s’aniran proposant al llarg del curs. 
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A cada avaluació, per norma general, es realitzaran com a mínim dues proves 

objectives (sempre i quan les circumstàncies ho permetin) i es realitzarà la seva mitjana 

en funció de la importància de cada prova. Aquestes proves suposen el 80% de la nota 

final de l’avaluació.  

En el cas que per causa justificada un alumne no pugui fer alguna de les proves objectives de 

l’avaluació en la data estipulada tindrà dues opcions: o bé presentar-se a un examen oral en la 

data indicada pel professor o bé examinar-se d’aquesta matèria, a més de la que correspongui, 

al proper examen. 

L’expressió i l’ordre a l’hora de contestar seran valorats en totes les proves i treballs que es 

realitzin. 

Les proves o treballs copiats es puntuaran amb un zero per a qui copiï i per a qui es deixi 

copiar. 

L’avaluació es considerarà aprovada amb una mitjana igual o superior a 5, sempre i quan 

s’hagi obtingut com a mínim una mitjana de 5 punts de les proves objectives realitzades.  

Procediment d’avaluació del curs. La nota final de curs es calcularà realitzant la mitjana 

aritmètica de les notes de les tres avaluacions sempre que aquestes s'hagin aprovat i tenint en 

compte la progressió de l'alumnat al llarg del curs. En cas que hi hagi alguna avaluació 

suspesa, la nota que apareixerà al butlletí serà la de la mitjana de les tres avaluacions. Ara bé, 

en aquest cas si la mitjana és 5 o més, la nota que apareixerà al butlletí serà de 4.  

L’alumnat que vulgui apujar nota es podrà presentar a un examen global a final de curs. En 
cas que l’alumne lliuri aquest examen al professor, la nota final de l’assignatura serà la que 
resulti d’aquest examen.        

 

Criteris de recuperació. 

 

- Recuperació d’una avaluació suspesa: els alumnes amb la primera o segona avaluació 
suspesa podran fer una prova escrita de recuperació de cada avaluació suspesa que es 
realitzarà durant l’avaluació següent. La prova de recuperació inclou la matèria de 
TOTA l’avaluació suspesa. 

A final de curs, els alumnes que no hagin recuperat una o les dues primeres 
avaluacions, o hagin suspès la tercera avaluació, podran presentar-se a una prova final 
escrita de cadascuna de les avaluacions suspeses.  

En aquestes proves de recuperació només es podrà recuperar la part corresponent a 
les proves objectives, per tant, per determinar si es recupera o no l’avaluació s’hauran 
de tenir en compte les notes obtingudes durant l’avaluació de les altres parts avaluables 
i que no són recuperables durant el curs. 

 

L'alumnat que tingui més de 14 faltes injustificades de la matèria, perdrà el dret a 

l'avaluació contínua i només tindrà dret a fer un examen global al mes de juny. 
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- La prova extraordinària del mes de setembre consisteix exclusivament en una prova 
escrita de TOTA la matèria de l’assignatura. 

 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 2on Batxillerat 

 

Procediments d’avaluació i criteris de qualificació. 

Per a l’avaluació i la qualificació d’aquesta matèria es valorarà: 

- L’atenció i participació activa dins classe, la realització d’esquemes, casos pràctics, 

treballs i activitats suposa fins el 10% de la nota final de l’avaluació. Aquest apartat és 

el que ajuda que els decimals vagin cap a dalt o cap a baix a la nota de final de curs. No 

es faran arrodoniments de notes inferiors a 5. 

Es podran realitzar preguntes orals  durant  el desenvolupament de les unitats 

didàctiques per valorar el grau d’atenció i coneixement de l’alumnat. 

Els treballs lliurats més tard del termini establert, sempre i quan es lliurin dins l’avaluació 
en què han d'ésser avaluats, es puntuaran com a màxim amb una nota de 7.  

- La superació de les diverses proves objectives que s’aniran proposant al llarg del curs. 

A cada avaluació, per norma general, es realitzaran com a mínim dues proves 

objectives (sempre i quan les circumstàncies ho permetin) i es realitzarà la seva mitjana 

en funció de la importància de cada prova. Aquestes proves suposen el 90% de la nota 

final de l’avaluació. 

En el cas que per causa justificada un alumne no pugui fer alguna de les proves objectives de 

l’avaluació en la data estipulada tindrà dues opcions: o bé presentar-se a un examen oral en la 

data indicada pel professor o bé examinar-se d’aquesta matèria, a més de la que correspongui, 

al proper examen. 

L’expressió i l’ordre a l’hora de contestar seran valorats en totes les proves i treballs que es 

realitzin. també es tindrà en compte la claredat de conceptes i concreció, l’ordenació dels 

conceptes, la exposició sintètica i les conclusions. 

Les proves o treballs copiats es puntuaran amb un zero per a qui copiï i per a qui es deixi 

copiar. 

L’avaluació es considerarà aprovada amb una mitjana igual o superior a 5, sempre i quan 

s’hagi obtingut com a mínim una mitjana de 5 punts de les proves objectives realitzades.  

Procediment d’avaluació del curs. La nota final de curs es calcularà realitzant la mitjana 

aritmètica de les notes de les tres avaluacions sempre que aquestes s'hagin aprovat i tenint en 

compte la progressió de l'alumnat al llarg del curs. En cas que hi hagi alguna avaluació 

suspesa, la nota que apareixerà al butlletí serà la de la mitjana de les tres avaluacions. Ara bé, 

en aquest cas si la mitjana és 5 o més, la nota que apareixerà al butlletí serà de 4.  

L’alumnat que vulgui apujar nota es podrà presentar a un exàmen global a final de curs. En 
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cas que l’alumne lliuri aquest examen al professor la nota final de l’assignatura serà la que 
resulti d’aquest examen.        

 

Criteris de recuperació. 

Recuperació d’una avaluació suspesa: els alumnes amb la primera o segona avaluació 
suspesa podran fer una prova escrita de recuperació de cada avaluació suspesa que es 
realitzarà durant l’avaluació següent. La prova de recuperació inclou la matèria de TOTA 
l’avaluació suspesa. 

A final de curs, els alumnes que no hagin recuperat una o les dues primeres 
avaluacions, o hagin suspès la tercera avaluació, podran presentar-se a una prova final 
escrita de cadascuna de les avaluacions suspeses.  

En aquestes proves de recuperació només es podrà recuperar la part corresponent a 
les proves objectives, per tant, per determinar si es recupera o no l’avaluació s’hauran 
de tenir en compte les notes obtingudes durant l’avaluació de les altres parts avaluables 
i que no són recuperables durant el curs. 

 

L'alumnat que tingui més de 14 faltes injustificades de la matèria, perdrà el dret a 

l'avaluació contínua i només tindrà dret a fer un examen global a final de curs. 

 

La prova extraordinària del mes de juny consisteix exclusivament en una prova escrita de 
TOTA la matèria de l’assignatura. 

 

Recuperació d’una assignatura pendent: l’alumnat amb una assignatura pendent del curs 

anterior té la possibilitat de recuperar-la de dues maneres: 

a) Aprovant els dos exàmens parcials que es faran durant el curs. La matèria a 

avaluar en cada parcial quedarà estipulada a través d’una guia elaborada pel 

departament. Recuperarà l’assignatura pendent l’alumnat que obtingui una nota 

mitjana de cinc, sempre que la nota mínima de cada parcial sigui igual o superior 

a tres. 

b) D’un altra banda, tot l’alumnat, independentment d’haver-se presentat als 

parcials abans esmentats, disposarà d’un examen final extraordinari. Per 

recuperar l’assignatura haurà d’obtenir una nota mínima de cinc. La materia a 

avaluar en aquest examen extraordinari quedarà estipulada a través d’una guia 

que elaborarà el Departament.   

 

FONAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ   2on Batxillerat 

Procediment d’avaluació i criteris de qualificació 

 

 Per a l’avaluació i la qualificació d’aquesta matèria es valorarà: 

* Resolució d’exercicis 

* Presentacions 

* Comentaris de premsa 

* Puntualitat en la presentació de les tasques 
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* També la participació, assistència i motivació de l’alumnat. 

 

Es farà una valoració global  dels aspectes abans esmentats i suposaran un 20% de la nota. 

 

Es realitzaran almanco dues proves objectives al trimestre, la nota mitjana d’aquestes 
suposen un  20% de la nota. 

 

Al llarg del curs es farà un projecte d’empresa que pondera un 60% de la nota de cada  

trimestre. 

 

En el cas que per causa justificada un alumne no pugui fer alguna de les proves objectives de 

l’avaluació en la data estipulada tindrà dues opcions: o bé presentar-se a un examen oral en la 

data indicada pel professor o bé examinar-se d’aquesta matèria, a més de la que correspongui, 

al proper examen. 

 
Els treballs lliurats més tard del termini establert, sempre i quan es lliurin dins l’avaluació que 
han d'ésser avaluats, es puntuaran com a màxim amb una nota de 7.  

L’expressió i l’ordre a l’hora de contestar seran valorats en totes les proves i treballs que es 
realitzin. 

Les proves o treballs copiats es puntuaran amb un zero per a qui copiï i per a qui es deixi 
copiar. 

La nota final de curs vindrà donada per la nota del 3r trimestre, fruit del treball sobre l’empresa i 
la feina feta al llarg del curs. 

 

Criteris de recuperació 

Recuperació d’una avaluació suspesa: es faran recuperacions trimestrals. Al segon trimestre es 
podrà recuperar la primera avaluació, i al tercer trimestre aquelles avaluacions suspeses. Per 
recuperar una avaluació s’han de presentar les tasques corresponents a l’avaluació suspesa 
(20%), es realitzaran les proves objectives corresponents a l’avaluació suspesa (20%), el 60% 
restant correspon al projecte d’empresa. 
 

L'alumnat que tingui més de 14 faltes injustificades de la matèria, perdrà el dret a 

l'avaluació contínua i només tindrà dret a fer un examen global a final de curs. 

 

- Les proves extraordinàries del mes de setembre consistiran en la presentació d’un 
dossier de les activitats fetes a classe que suposarà el 20% de la nota,la presentació 
d’un treball que suposarà el 60% de la nota  i, a més a més, una prova escrita que 
suposarà el 20% de la nota. Tant les activitats com la prova escrita hauran de superar-
se amb un mínim de 5.  

El lliurament del dossier i del treball abans del començament de la prova escrita serà requisit 
indispensable per poder-se presentar a la prova. 
 



26 
 

DEPARTAMENT DIBUIX. EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL  

 

 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 1r d’ ESO 

 

  Els criteris de qualificació seran la mitjana de les activitats (incloses les 
proves de verificació dels continguts assolits que es puguin fer a criteri del professor), 
valorant que duguin diàriament el seu material, la presentació dels treballs dins dels 
límits establerts, i el comportament adequat a l’aula.  
 
Percentatge a 1r  d'ESO 
 
El professor de l’hora de desdoblament setmanal de l’assignatura es durà la meitat del 
grup a l’aula d’informàtica a treballar les parts de programació corresponents. Per a 
poder aconseguir una continuïtat a l’hora de treballar amb els continguts de la part 
digital del currículum, la primera part del curs sortiran de l’aula la mateixa meitat 
d’alumnes. Això farà necessari una distribució de percentatges diferents: 
 
Alumnes que surten a l’aula d’informàtica, un dia per setmana:  
professor titular: 60% de mitjana d'activitats plàstiques i 10% d’actitud.. 
           
professor de desdoblament: 30% de mitjana d’activitats digitals. 
 
El professor de desdoblament comunicarà al professor titular quin ha estat el 
comportament de cada alumne a l’aula d’ordinadors, per a tenir-lo en compte a l’hora 
de valorar l’actitud.  
 
Alumnes que permaneixen a l’aula de plàstica:professor titular: 90% de mitjana 
d’activitats plàstiques i 10% actitud. 
   
  Per a aprovar l’assignatura s’ha de treure com a mínim un 3 a la part de 
les activitats digitals.  
 
 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 2n i 3r ESO 

ELS CONTINGUTS s'avaluen de la següent manera: 

 Els treballs tindran un valor del 90% de la nota    

 L’actitud tindrà un valor del 10% de la nota.           

Excepcionalment es faran exàmens i es valoraran com un treball més 
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És imprescindible que l’alumne dugui tot el material necessari que demani el professor per a 

qualsevol tasca. No dur el material suposa no poder realitzar la pràctica. 

1. Es comunicarà als alumnes, el material que han de dur per desenvolupar l’activitat, amb 

temps suficient per tal de que no hagi problemes en el moment de començar la feina 

 Si l’alumne arriba a l’aula sense el material necessari per dur a terme el treball 

encomanat, el professor penalitzarà a l’alumne 

    

1. Els  treballs es lliuraran el dia indicat pel professor 

 Si l’alumne té qualque problema pel lliurar el treball el dia  assenyalat, haurà de 

dur una justificació en la seva agenda, signada pels seus pares o tutors 

   

   

 El lliurament de treballs fora de termini serà penalitzat pel professor 

   

1. Es considerarà l’assignatura aprovada quan surti com a nota final de l’avaluació un 5.  

 Si la nota final surt amb decimals, se pujarà la nota quan aquesta  sigui superior 

a 5 i el decimal, sigui 5,és a dir, un 5,5 és un 6 

   

 Si la nota surt per avall d’un 5, l’assignatura quedarà suspesa i no es pujarà cap 

decimal.  

4.    La  nota final de tota l’assignatura, sortirà de fer la nota mitjana de les tres avaluacions, si 

la nota de cadascuna de les avaluacions és igual o major que 3 

 

5.    Es faran treballs de classe i treballs de casa. Els treballs de classe s’hauran de fer a classe 

i puntualment es podran acabar a casa però mai es podran fer sencers a casa   

 

RECUPERACIÓ 

 

A final de curs es faran recuperacions de les avaluacions suspeses i es donarà un termini per a 

lliurar treballs. La nota de cada treball recuperat no serà mai superior a 5. . A 1r d’ESO no 

s’aplicarà aquesta mesura.. 

La nota final de l’assignatura serà la nota mitjana de les notes corresponents a les avaluacions, 

aprovades o recuperades. 
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Pendents de 1r 

d'ESO 

 

 

Dossier de treballs (Continguts mínims) per a lliurar en els terminis 

establerts. 

 

 

Pendents de 2n i  

3r  d'ESO 

 

Dossier de treballs (Continguts mínims) per a lliurar en els terminis 

establerts. Es deixarà a criteri del professor proposar una prova    

de coneixements 

 

  

Matisacions referents al quadre anterior- Els alumnes que cursin 2n o 3er d'ESO i tinguin l'EPV 

suspesa de 1er, recuperaran automàticament la matèria si aproven les dues primeres 

avaluacions d'EPVA del seu curs . Si no és així, es farà un examen o es  lliuraran uns treballs 

de recuperació proposats pel professor.  

Els alumnes que cursin 2n o de 4t Eso que no fan EPVA i tinguin l’ assignatura de EPVA 1 o 2 

suspesa, hauran de fer o un examen o preparar unes tasques de recuperació. El cap de 

departaments ocupà d’avisar als alumnes interessats , del procediment i les tasques 

necessàries per recuperar l’assignatura 

  

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE BATXILLERAT 

La nota de l’assignatura de Dibuix Tècnic de I i II de batxillerat es dividirà en tres avaluacions i 

una avaluació global extraordinària 

L’avaluació serà contínua. A l’examen de la segona avaluació hi haurà una part sobre els 

continguts de la primera avaluació i a l’examen de la tercera avaluació hi haurà una part sobre 

els continguts de la primera i de la segona 

1. La  nota final serà la nota treta a la tercera avaluació 

   

2. Els alumnes de 2n de batxillerat que no hagin aprovat la tercera avaluació, tindran un 

examen global. Per aprovar l’assignatura en aquest darrer examen global els alumnes 
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han de treure com a mínim un 6.         

 

Els alumnes que hagin aprovat l’assignatura per curs podran presentar- se a l’examen global 

per pujar nota si el professor lo autoritza i només es pujarà si l’alumne treu com a mínim un 6. 

Si l’alumne treu una qualificació menor de 6 , es deixarà la nota treta durant el curs. 

3.    Els alumnes de primer de batxillerat que hagin aprovat l’assignatura per curs podran 

presentar- se a un examen global per pujar nota si  el professor lo autoritza. D’entre les dues 

notes tretes, sempre es posarà la nota més alta. 

4.       Les avaluacions constaran almenys de dos exàmens parcials i un examen  d’avaluació. 

La nota de l’examen d’avaluació contarà un     60%   de la nota final de l'avaluació. Les notes 

dels exàmens parcials o controls dins d’una avaluació contaran un 40% de la nota final.  

5.    Els exàmens es puntuaran de 0 a 10. Si la nota final de l’avaluació surt amb decimals, es 

pujarà la nota fins al següent punt quan la primera xifra decimal sigui un 5 i es baixarà a partir 

de 4 encara que el decimal següent sigui un 9 

  

6.  S’ha de tenir en compte la neteja en la resolucions dels problemes. Es baixa la nota ,segons 

el criteri del professor, als problemes els traçats dels quals estiguin bruts, encara que la solució 

dels mateixos sigui correcta  

7.   No s’avaluarà cap problema sense traçat o amb un traçat poc clar 

8.  El professor podrà penalitzar als alumnes que no fan les tasques encomanades durant les 

avaluacions, baixant la seva nota. 

RECUPERACIÓ PER CURSOS PENDENTS DE DIBUIX DE BATXILLERAT 

Els alumnes que tinguin l’assignatura de Dibuix Tècnic de primer suspesa al juny, s’examinaran 

al Setembre. Si aquesta avaluació extraordinària queda pendent se'ls podrà considerar 

aprovats si tenen aprovades les dues primeres avaluacions de Dibuix Tècnic de segon posant 

com qualificació la nota treta a la segona avaluació de segon de batxillerat. L'alumne podrà 

pujar la seva nota presentan-se a un examen extraordinari que es farà després de la segona 

avaluació . Els alumnes que no hagin aprovat aquestes dues primeres avaluacions, tindran una 

prova extraordinària entre abril i maig. 

Els alumnes que duguin l’assignatura de Dibuix tècnic II al juny, només podran aprovar 

l’assignatura aprovant l’examen de la convocatòria extraordinària. 
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DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA       

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ A L’ESO I A BATXILLERAT 

 

 

L’avaluació serà un procés que s'ha de dur a terme de forma contínua. Seran objecte d’avaluació: d’una 

part, el procés d’aprenentatge individual de l’alumne, i, de l’altra, els aprenentatges que com a 

conseqüència d’aquest procés l'alumnat assoleixi. 

 

A l’apartat de finalitats de l’assignatura del currículum d’Educació Física de les Illes Balears 

s’indica:  

“ La matèria d’educació física té com a finalitat principal desenvolupar en les persones la seva 

competència motriu, entesa com la integració dels coneixements, els procediments, les actituds i els 

sentiments vinculats sobretot a la conducta motora.” 

 

 

Per aquest motiu, en cada unitat didàctica distribuirem els criteris d’avaluació i els estandarts 

d’aprenentatge en els blocs. 

1. Conceptes, que constitueixen tots aquells fets, conceptes i sistemes conceptuals que l’alumnat 

ha de SABER de cada unitat didàctica, i que tant tenen a veure amb apunts o temes del llibre 

digital d’educació física com de conceptes que expliquem o practiquem a classe. 

2. Procediments d’execució, que constitueixen tot allò què i com l’alumnat ha de SABER FER de 

cada unitat didàctica.  

3. Actituds, valors i normes la qual es mesura en aspectes com: material i vestuari, higiene, 

participació, esportivitat, puntualitat, comportament, i presentació de tasques i treballs. 

 

La qualificació de cada unitat didàctica serà la mitjana ponderada que s’indica en el quadre 

següent: 

 

 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1r BATX 

Conceptes:Exàmens, treballs, 

activitats Moodle, activitats TIC 

20% 10% 20% 20% 30% 

Procediments:
:
Exàmens pràctics 

individuals i grupals
 

50% 70% 60% 60% 50% 

Actituds, valors i normes 

:Aplicació de normes didàctiques, 

identificació de dificultats i 

aplicació d'estratègies de millora, 

aspectes de convivència i 

30% 20% 20% 20% 20% 
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cooperació. 

Retards, roba esportiva, recanvi 

de camiseta 

 

● Abans d’iniciar cadascuna de les unitats didàctiques (o a l'inici de l'avaluació) de la programació 

d’aula, cada docent informarà a l’alumnat sobre els criteris mitjançant els quals els avaluarem i 

qualificarem. 

● Per aprovar el curs és necessari aprovar les tres avaluacions ,si es suspèn una avaluació  

s'aplica l’avaluació continua. Si a la avaluació ordinària la mitjana és inferior a 5, haurà de 

recuperar les avaluacions suspeses mitjançant una prova el mes de juny. 

●  Si  es suspèn una per abandó de matèria s’haurà d’examinar del total de la matèria al juny. 

● No tenen opció als percentatges els alumnes amb excés de faltes d’assistència injustificada, un 

15% ,unes sis sessions, en aquest cas, es perdria l’avaluació continua.  

● La falta d'assistència serà quantificada dins la nota per ser una assignatura fonamentalment 

pràctica. 

● Cada dues faltes d’assistència sense justificar es llevarà un punt de la nota de la final  de 

l’apartat d’actitud, dues faltes de uniformitat també un punt menys i cada retràs 0,25 menys.  

● A part del professor responsable de l'assignatura l'alumne pot  participa en l'avaluació mitjançant 

dues vies:  

- Heteroavaluació: els alumnes avaluen a altres alumnes.  

- Coavaluació: els alumnes valoren el treball realitzat en grup. 
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● En el cas que un alumne obtengui més d’un 4,75 en la mitjana total d’aquests 3 blocs i per tant 

no surti aprovada l’avaluació, el professorat podrà decidir si el alumne/a ha tingut l’esforç i 

dedicació adequats a la matèria per donar com aprovada l’avaluació. 

● Durant la primera i segona avaluació la nota s’arrodonirà sempre cap avall. Per exemple si un 

alumne obté 5.7 seria un 5,5,  A final de curs la nota s’arrodonirà de la següent manera:  

● Si la mitjana és superior a 5 s'arrodoneix cap amunt a partir de coma 50 (,50). 

Per exemple un 5,50 seria un 6 i un 5,49 seria un 5. 

● Si és inferior a 5, s'arrodoneix sempre cap avall. Per exemple, un 3,85 seria un 

3. 

● L’assistència i la participació activa és obligatòria. L’alumnat que pugui tenir algun problema 

que impedeixi la pràctica esportiva s'haurà de justificar. El professorat analitzarà cada cas i 

proposarà  les adaptacions pertinents.  

● Es considera de gran importància el procés de participació dels alumnes a les sessions, es 

valora com a participació  positiva: l’interès en la execució correcta dels exercicis, el 

companyerisme, el respecte als companys, professors, material i instal·lacions, la capacitat 

d’esforç, l’aportació d’opinions personals, la participació en les diferents activitats, l’afany de 

superació, l’autonomia, etc. 

● Alumnes lesionats temporalment: els alumnes lesionats o amb alguna malaltia o patologia 

temporal, no seran avaluats d’aquella prova en qüestió, i es deixarà en blanc la nota a l’hora de 

fer la mitjana. En estar en òptimes condicions per ésser avaluat/da, la nota corresponent 

s’afegirà al compte global. Si un alumne durant un trimestre no pot realitzar cap tipus de pràctica, 

la seva nota sortirà de la mitjana de la part conceptual i actitudinal, i de les pertinents notes 

pràctiques que pugui haver fet en anteriors trimestres, les quals hauran de ser superiors a 5.  

● Alumnat que no es presenta a un examen: quan un/a alumne/a no es presenta a un examen 

establert, cal que presenti el justificant. 

● Alumnat que no es presenta a una avaluació de grup: quan la prova a avaluar és de grup 

(parella, gran grups...), el procediment serà el següent: els alumnes realitzaran la presentació 

amb un alumne menys (si es el cas per exemple d’un ball de parella, l’alumne haurà de marcar el 

temps), per verificar que l’avaluació està elaborada, i quan l’alumne es presenti o estigui en 

condicions de pràctica, seran avaluats. En segona instància es podria optar per un altre 

company. 

● Avaluació del bloc d’actituds: La qualificació actitudinal s'avalua sobre una nota inicial de 10 i 

se li aniran restant punts per faltes, retards (1 punt), no portar la vestimenta adequada (2 punts), 

comportament (no cooperar en l'organització, trasllat i recollida de material, molestar als 

companys o al professor, poc cooperatiu en activitats grupals, etc.) que descomptarà segons el 

tipus de comportament d'1 a 10 punts). També se li anirien sumant positius per bon 

comportament o actuacions específiques. 

● Exclusivament per aquells alumnes que es justifiqui la falta de participació en un determinat 

contingut, es podrà tenir en compte a l’hora d’avaluar. Només es contempla aquesta possibilitat 

per un determinat tipus de contingut i sempre amb la justificació i acord amb l’alumne/a un cop 

escoltada i considerada la seva individualització. En aquest cas l’alumne/a, tindrà una presència 

activa durant la unitat didàctica, col·laborant en tot allò que sigui requerit i serà avaluat de la part 

conceptual i adicionalment de la part procedimental mitjançant tasques especials. 
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 Recuperació de l’assignatura 

a)Recuperació d’una avaluació suspesa 

ESO  

● Si a la avaluació ordinària la mitjana és inferior a 5, haurà de recuperar les avaluacions suspeses 

mitjançant una prova el mes de juny. 

 

● Independentment de les proves de recuperació que es plantegen, el professorat podrà exigir el 

desenvolupament de diferents tasques de caràcter teòric.  

● Recuperació del bloc d’actituds: Donat el seu caràcter temporal no es poden establir 

mecanismes de recuperació en avaluacions posteriors perquè són comportaments que ja han 

passat. En el cas que la  qualificació sigui inferior  a  5, en una avaluació o avaluacions  anteriors 

però no  en l'avaluació en curs, simplement es tindran en compte totes les qualificacions 

d'actituds, per establir la mitjana. 

 

b)   Recuperació de setembre 

ESO 

 A la prova extraordinària de setembre, l’alumnat s’examinarà del curs sencer . 

 El professorat indicarà,  juntament amb el butlletí del mes de juny,  les activitats de recuperació, 

les  quals es podran recuperar mitjançant el lliurament d'unes tasques i/o el desenvolupament 

d'una prova teòrica i/o pràctica. 

 Si un alumne/a tingués diferents proves teòriques i/o pràctiques a desenvolupar, el professor 

podrà indicar a l'alumnat, que en desenvolupi una o diverses d’elles. 

c)  Recuperació d’un curs anterior 

ESO 

● Per aprovar l’assignatura pendent de l’any anterior es imprescindible aprovar les dues primeres 

avaluacions del curs actual. 

 

 

DEPARTAMENT DE FILOSOFIA 

  

VALORS ÈTICS 1r, 2n i 3r d’ESO 
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Estratègies i procediments d’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge 

 
No hi ha llibre de text a Valors ètics. La via de comunicació i el lloc on es 
compartiran els materials serà el Classroom de l’assignatura. 
 
Cada alumne ha de recollir totes les tasques, activitats, fitxes, apunts de classe, 
etc., en una funda o quadern. 
 
El professor controlarà periòdicament la feina de cada alumne, revisant el quadern 
i les activitats encarregades. 
 
A cada avaluació es tindrà en compte si ha progressat respecte de l’avaluació 
anterior. 
 
Es farà una avaluació inicial  a mitjan primer trimestre per determinar el rendiment 
i el nivell competencial de l’alumnat i així poder informar les famílies en cas d’un 
baix rendiment així com també poder prendre les mesures pedagògiques 
necessàries per assegurar un procés d’aprenentatge satisfactori. 
 
Es preveu incloure durant el procés d’avaluació algun element d’autoavaluació o 
de coavaluació per tal que l’alumnat prengui més consciència del seu propi procés 
d’aprenentatge, el qual serà registrat mitjançant rúbriques d’avaluació. 
 
Les tasques o quadern és un requisit indispensable per aprovar l’avaluació, si no 
és lliuren el resultat és un insuficient. 
 
Si el comportament d’un alumne fa que se l’hagi d’avisar 3 vegades per actituds 
greus durant les classes, suspendrà l’avaluació per no ser coherent amb una 
assignatura que tracta precisament de “valors ètics”. 

 

Criteris de qualificació 

Per aprovar l’avaluació serà requisit indispensable lliurar les tasques avaluables o 
el quadern. Si no és lliura és un suspens directament. 
 
El resultat de les tasques avaluables (inclòs el quadern), les quals poden ser 
lliurades físicament o a través del Classroom, valdrà fins un 60% de la nota. La 
participació, la feina i l’actitud a classe es valorarà fins un altre  40%. 
 
Es podran realitzar controls en funció del criteri del professor/a i es 
comptabilitzaran com les altres tasques. 

 

Procediments de suport i recuperació 

Si es suspèn la 1a avaluació s’haurà de recuperar durant la 2a segons les 
indicacions del professorat. 
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Si es suspenen la 1a i la 2a avaluacions l’alumne haurà de realitzar una prova o 
unes tasques extraordinàries que el professor indicarà. 
 
L’alumnat que no pugui seguir adequadament les classes podrà realitzar activitats 
complementàries que el professor lliurarà. 
 
Setembre 
La prova extraordinària de setembre consistirà en un dossier o treball de 
recuperació o una prova escrita sobre els continguts d’aquest mateix dossier o 
treball. 
 
Pendents 
Els alumnes que tenguin pendent Valors ètics d’un curs anterior i aprovin les dues 
primeres avaluacions del curs actual, automàticament els quedarà recuperada la 
del curs anterior. Si no aproven les dues primeres avaluacions del curs actual, 
hauran de lliurar un dossier de tasques sobre els continguts del curs anterior en la 
data estipulada en el pla de pendents del curs acadèmic que estigui cursant. 

Concreció abandonament de l’assignatura 

Es considerarà que un alumne ha abandonat l’assignatura quan concorrin 2 o 
més dels següents casos: 

 L’absència injustificada del 25% de les classes o més durant el curs. Si 
durant el trimestre ja es detecta un elevat absentisme es comunicarà a 
l’alumne i a la família a través del Bolletí de notes del Gestib, al tutor/a i 
a Prefectura d’estudis. 

 La no presentació de les tasques avaluables o quadern a 2 o més 
avaluacions. 

 Encara que presentin les tasques avaluables o quadern, la comprovació 
que no l’ha realitzat ell mateix o ha copiat part de les tasques 
avaluables. 

 La no participació a classe: actitud totalment passiva (no escoltar, no fer 
les tasques o no dur o recollir el material) 

 

 VALORS ÈTICS 4t d’ESO 
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Estratègies i procediments d’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge 

 
No hi ha llibre de text a Valors ètics.  La via de comunicació i el lloc on es 
compartiran els materials serà el Classroom de l’assignatura. 
 
Cada alumne ha de recollir totes les tasques, activitats, fitxes, apunts de classe, 
etc., en una funda o quadern. 
 
El professor controlarà periòdicament la feina de cada alumne, revisant el quadern 
i les activitats encarregades. 
 
A cada avaluació es tindrà en compte si ha progressat respecte de l’avaluació 
anterior. 
 
Es farà una avaluació inicial  a mitjan primer trimestre per determinar el rendiment 
i el nivell competencial de l’alumnat i així poder informar les famílies en cas d’un 
baix rendiment així com també poder prendre les mesures pedagògiques 
necessàries per assegurar un procés d’aprenentatge satisfactori. 
 
Es preveu incloure durant el procés d’avaluació algun element d’autoavaluació o 
de coavaluació per tal que l’alumnat prengui més consciència del seu propi procés 
d’aprenentatge, el qual serà registrat mitjançant rúbriques d’avaluació. 
 
Les tasques o quadern és un requisit indispensable per aprovar l’avaluació, si no 
es lliuren, la qualificació serà d’insuficient. 
 
Si el comportament d’un alumne fa que se l’hagi d’avisar 3 vegades per actituds 
greus durant les classes, suspendrà l’avaluació per no ser coherent amb una 
assignatura que tracta precisament de “valors ètics”. 

 

Criteris de qualificació 

Per aprovar l’avaluació serà requisit indispensable lliurar les tasques avaluables o 
el quadern. Si no és lliura és un suspens directament. 
 
Si es lliuren les tasques avaluables o quadern valdrà fins un 60% de la nota. La 
participació i l’actitud a classe es valorarà fins un altre  40%. 
 
Es podran realitzar controls en funció del criteri del professor/a i i es 
comptabilitzaran com les altres tasques. 

 

Procediments de suport i recuperació 

Si es suspèn la 1a avaluació s’haurà de recuperar durant la 2a segons les 
indicacions del professorat. 
 
Si es suspenen la 1a i la 2a avaluacions l’alumne haurà de realitzar una prova o 
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unes tasques extraordinàries que el professor indicarà. 
 
L’alumnat que no pugui seguir adequadament les classes podrà realitzar activitats 
complementàries que el professor lliurarà. 
 
Setembre 
La prova extraordinària de setembre consistirà en un dossier o treball de 
recuperació o una prova escrita sobre els continguts d’aquest mateix dossier o 
treball. 
 
Pendents 
Els alumnes que tenguin pendent Valors ètics d’un curs anterior només hauran 
d’aprovar l’assignatura del curs actual i automàticament quedarà recuperada la del 
curs anterior. 

Concreció abandonament de l’assignatura 

Es considerarà que un alumne ha abandonat l’assignatura quan concorrin 2 o 
més dels següents casos: 

 L’absència injustificada del 25% de les classes o més durant el curs. Si 
durant el trimestre ja es detecta un elevat absentisme es comunicarà a 
l’alumne i a la família a través del Bolletí de notes del Gestib, al tutor/a i 
a Prefectura d’estudis. 

 La no presentació de les tasques avaluables o quadern a 2 o més 
avaluacions. 

 Encara que presentin les tasques avaluables o quadern, la comprovació 
que no l’ha realitzat ell mateix o ha copiat part de les tasques 
avaluables. 

 La no participació a classe: actitud totalment passiva (no escoltar, no fer 
les tasques o no dur o recollir el material) 

  

FILOSOFIA 4t d’ESO 
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Criteris d’avaluació i Estàndards d’aprenentatge avaluables 

 
Els estàndards d’aprenentatge que es prioritzaran a l’hora d’avaluar seran els 
següents: 
 

1. Obté informació rellevant sobre un tema concret a partir de materials adequats 

al seu nivell i  elaborar, contrasta i utilitza de manera crítica aquesta 

informació. 

2. Entén frases i  textos breus de caràcter filosòfic i sap explicar-los correctament. 

3. Comprèn el significat i la transcendència dels problemes filosòfics treballats 

essent capaç d’aplicar-los a situacions quotidianes. 

4. Composa textos orals i escrits breus que expressen de forma clara i coherent 

el resultat del treball de comprensió dels temes estudiats. 

5. Demostra habilitat en el maneig dels conceptes filosòfics explicats. 

6. Participa activament i constructiva en sessions de discussió i diàleg, fent 

aportacions ordenades, i sintètiques i prestant atenció als punts de vista aliens. 

7. Recull en el quadern les activitats treballades tant a l'aula com a casa. 

8. Mostra interès i esforç per millorar. 

9. És capaç de fonamentar les opinions en arguments. 

10. Mostra una actitud respectuosa envers les opinions distintes de la pròpia. 

11. Distingeix els conceptes de conèixer, opinar, argumentar, interpretar, raonar, 

analitzar, criticar, descobrir i crear. 

12. Coneix i sap explicar la interpretació de l’ésser humà i la societat defensada 

per Sòcrates 

13. Elabora petits assaigs en què argumenta les seves opinions de forma raonada. 

14. Analitza la personalitat de diversos personatges, identifica els trets i els tipus 

de personalitat i reflexiona per escrit sobre aquest tema. 

15. Comprèn el significat del mite de la caverna de Plató i el sap relacionar amb 

l’actualitat. 

16. Utilitza la crítica foucaultiana al concepte de “normalitat” per posar exemples 

del seu dia a dia. 

17. Fa una anàlisi de diverses accions intentant destriar quines parteixen de la 

idea de Maquiavel que el fi justifica els mitjans. 
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18. Escriu una breu dissertació donant la seva opinió sobre la teoria ètica d’Epicur. 

19. Coneix i exposa les diferències entre les diverses escoles hel·lenístiques. 

20. Analitza els emocions des del punt de vista de la teoria de Hume. 
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Estratègies i procediments d’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge 

 
A l’hora d’avaluar tots aquests estàndards es tindran en compte fonamentalment tres 

elements: 

1. L’actitud diària de l'alumne/a a classe (que comptarà el 30% de la nota). Per a 

l'avaluació d'aquest apartat es considerarà: 

 L'assistència a classe 

 Dur sempre el quadern i tenir-lo net i ordenat 

 Fer els deures i tenir les tasques al dia 

 Participar activament a les activitats i els debats a l'aula i saber justificar amb 

arguments les opinions 

 Mostrar una actitud respectuosa i educada amb el professorat i la resta de 

companys i companyes 

2.  El resultat de les tasques encomanades, entre les quals s'inclou la qualificació del 

quadern de classe  (mitjana que representarà un 70% de la nota global). 

Les tasques tindran sempre una data concreta de lliurament. Si es lliuren més tard, es 

descomptarà 0,5 per cada dia de retard. Passada una setmana de la data inicial, ja 

no es recollirà la feina, la qual es considerarà no lliurada i la seva qualificació serà un 

0. 

 

D’altra banda, proposarem a l’alumnat una sèrie d’activitats optatives per apujar la 
nota. Se'ls proposaran diverses activitats cada trimestre (lectures, tasques de 
recerca, comentaris de text, dissertacions…); algunes comptaran només com a 
positius per apujar la nota d’actitud, mentre que les més complexes apujaran la 
mitjana de les notes de les tasques o bé substituiran aquelles notes més baixes en 
cas que la feina optativa tengui una qualificació superior. 
 
Així mateix, també és important deixar constància que les faltes ortogràfiques o 
d'expressió poden baixar fins un 10% la nota de les tasques presentades. 
 

Procediments de suport i recuperació 

Durant tot el curs, donarem diverses tasques de suport per aquell alumnat que ho 
requereixi, per tal de reforçar o ampliar el seu aprenentatge. 
 
Pel que fa a la recuperació d’avaluacions suspeses, cal tenir en compte que: 

● Per a poder recuperar una o més avaluacions suspeses, l'alumnat haurà de 
lliurar a la professora el mes de juny una sèrie de tasques relatives als 
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continguts d'aquella o aquelles avaluacions. 
● Una avaluació suspesa també es pot recuperar mitjançant l’aprofitament de les 

successives. Ara bé, en aquest cas, la mitjana de les tres avaluacions ha de 
ser igual o superior a 5. 

● Si algú suspèn la recuperació del mes de juny, s'haurà de presentar llavors el 
mes de setembre i lliurar totes les feines encarregades per la professora o bé, 
si no les ha realitzades, fer una prova teòrica dels continguts del curs. 

 

Concreció abandonament de l’assignatura 

Es considerarà que un alumne ha abandonat l’assignatura quan concorrin 2 o 
més dels següents casos: 

 L’absència injustificada del 25% de les classes o més durant el curs. Si 
durant el trimestre ja es detecta un elevat absentisme es comunicarà a 
l’alumne i a la família a través del Bolletí de notes del Gestib, al tutor/a i 
a Prefectura d’estudis. 

 La no presentació de les tasques avaluables o quadern a 2 o més 
avaluacions. 

 Encara que presentin les tasques avaluables o quadern, la comprovació 
que no l’ha realitzat ell mateix o ha copiat part de les tasques 
avaluables. 

 La no participació a classe: actitud totalment passiva (no escoltar, no fer 
les tasques o no dur o recollir el material) 

 
  

FILOSOFIA 1r de BATXILLERAT 
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Estratègies i procediments d’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge 

 
Es treballarà a classe seguint metodologies diverses i variades. El professor adaptarà 
el ritme i la profunditat de tractament dels temes en funció de l’observació diària del 
rendiment de l’alumnat i dels resultats dels controls. 
La via de comunicació i el lloc on es compartiran els materials serà el Classroom de 
l’assignatura. És fonamental un seguiment diari de les tasques i materials compartits 
al Classroom. 
Es farà una avaluació inicial  a mitjan primer trimestre per determinar el rendiment i el 
nivell competencial de l’alumnat i així poder informar les famílies en cas d’un baix 
rendiment així com també poder prendre les mesures pedagògiques necessàries per 
assegurar un procés d’aprenentatge satisfactori. 
 

Criteris de qualificació 

 
Es realitzarà un control al final de cada unitat didàctica, dos a cada avaluació si és 
possible. Els controls podran ser del següent tipus: 

● amb preguntes de desenvolupament, 
● amb qüestionaris conceptuals i preguntes de vertader o fals, 
● comentaris de text o 

● exercicis pràctics 

 
Els controls valdran un 80% de la nota d’avaluació. 
Les tasques, els exercicis, els treballs, les dissertacions, els comentaris valdran un 
10% 
La participació comptarà un 10%. 
L’actitud negativa podrà baixar fins un 10% de l’avaluació. 
El redondeig de l’avaluació es realitzarà segons la consideració del professor. 
 
L’avaluació final serà la mitjana de la nota real i no de la nota del butlletí de les 3 
avaluacions. 

 

Procediments de suport i recuperació 

 
A final de curs es realitzarà, si és oportú, una recuperació de les avaluacions o 

Unitats Didàctiques no superades, on també es podran presentar els alumnes que 
vulguin pujar nota. 

 
Després de cada unitat didàctica es proporcionaran tasques de reforç, 

d’ampliació o de repàs per l’alumnat que no l’hagi superada. 
 
Setembre 
La prova extraordinària del mes de setembre consistirà en un examen sobre 

els continguts de la matèria. 
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Pendents 
Els alumnes de segon de batxillerat amb la matèria pendent hauran de 

realitzar dues proves durant el curs amb la meitat del temari a cadascuna. Si la 
mitjana de les dues proves arriba a 5 l'alumne recuperarà la matèria pendent. 

Concreció de l’abandonament de l’assignatura 

Es considerarà que un alumne ha abandonat l’assignatura quan concorrin 2 o 
més dels següents casos: 
 
L’absència injustificada del 25% de les classes o més durant el curs. Si durant el 
trimestre ja es detecta un elevat absentisme es comunicarà a l’alumne i a la 
família a través del Butlletí de notes del Gestib, al tutor/a i a Prefectura d’estudis. 

 La no presentació als exàmens. 
 Encara que es presenti als exàmens, la comprovació que no els ha 

preparat en absolut o que els lliuri totalment en blanc. 
 La no participació a classe: actitud totalment passiva (no escoltar, no fer 

les feines, no dur el material necessari) 
  

  

  

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA de 2n de BATXILLERAT 
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Estratègies i procediments d'avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge 

Es realitzarà un examen que podrà ser tipus selectivitat o diferent en acabar una 
unitat didàctica o dues, en funció de la durada i de la proximitat de les avaluacions. 
 
Per disposar de menys temps que a la selectivitat per a realitzar els exàmens durant 
el curs, 55 minuts en comptes de 90, es podrà eliminar el comentari de text o les 
preguntes d'explicació i comparació. 
 
També es podrà limitar l'espai per escriure (els fulls) igual que a la selectivitat. 

 

Es realitzaran exercicis de comprensió per comprovar l'assoliment dels continguts, si 
els resultats són molt negatius s'indicaran procediments per recuperar. 

Criteris de qualificació 

 
● Exàmens tipus selectivitat o altres: 90% de la nota final. 
● Valoració de la participació i interès, ordre i netedat dels exàmens i 

treballs: fins un 10% 
 
 

Per qualificar els exàmens es tindran en compte els següents criteris: (Pendent de 
revisió o actualització per part de la UIB. Si canvia s’adaptarà el següent a les 
novetats) 

Estructura de l'examen tipus selectivitat 

La primera pregunta, de tipus pràctic, constarà de dues parts: 

La primera part consistirà a realitzar un comentari del text proposat. Aquest 
comentari ha d'incloure els elements següents: 

a. Contextualització del text i/o del pensament de l'autor amb el marc històric, 
sociocultural i filosòfic de l'època. 

b. Identificació del tema/problema/qüestió concret de què tracta el text i de la 
tesi sostinguda al text. 

c. Explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al 
text i de la relació entre aquestes. 

La segona part consistirà en una valoració crítica, emprant els coneixements de la 
matèria que ha adquirit l’alumne, a favor o en contra del que diu l’autor del text o de 
l’actualitat d’algun aspecte central del text. 

La segona pregunta consistirà a explicar una teoria, una expressió, un concepte o 
algun aspecte concret de la filosofia d’un autor del currículum. 

La tercera pregunta consistirà a establir una relació o comparació entre conceptes o 
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teories fonamentals dels autors del currículum. 

A la segona i tercera pregunta l’alumnat podrà escollir una entre dues opcions. 

Criteris generals d'avaluació 

Els criteris generals d’avaluació són els determinats pel que estableix el currículum 
d’Història de la Filosofia de segon de batxillerat en el marc del Decret 82/2008, de 25 
de juliol, que estableix l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears. Els 
criteris específics són: 

A la primera part de la primera pregunta, que valdrà 3.5 punts com a màxim, 
l’alumnat ha de demostrar que ha entès de què tracta el text i ho ha de saber explicar 
de manera clara i precisa, assenyalant-ne les idees principals i secundàries i 
determinant les relacions existents entre les unes i les altres: 

1. Correcta contextualització. (1 punt) 
2. Encert en la identificació del tema/problema/qüestió concreta de què tracta 

el text i de la tesi sostinguda al text. (0.5 punts) 
3. Identificació i explicació de les idees presents al text i de la relació entre 

aquestes. (2 punts) 

NB. A cada apartat és valorarà l’ordre, la claredat i la precisió en l’exposició. 

A la segona part de la primera pregunta, que valdrà com a màxim 1.5 punts, 
l’alumnat ha de demostrar que sap argumentar la seva valoració crítica respecte dels 
conceptes o teories que són presents al text, o que la pot relacionar oportunament 
amb temes d’actualitat: 

4. Donar bons arguments que donin suport a la valoració crítica. 
5. Consistència, creativitat, originalitat en la resposta. 

A la segona pregunta, amb un màxim de 2,5 punts, l’alumnat ha de demostrar que 
sap explicar una teoria, un concepte o una expressió amb detall, emprant el 
vocabulari tècnic bàsic de la qüestió. 

1. Explicació detallada de la teoria, el concepte o l’expressió, emprant el 
vocabulari bàsic. (2 punts) 

2. Ordre expositiu, claredat i precisió en l’explicació. (0,5 punts) 

A la tercera pregunta, que es valorarà amb un màxim de 2,5 punts, l’alumnat ha de 
demostrar que és capaç de trobar les semblances, les diferències i les connexions 
entre conceptes i teories, tenint en compte que el nivell que s’assoleix a segon de 
batxillerat és general i no es pot pretendre una profunditat excessiva. 

1. Mostrar un coneixement de les idees, els conceptes o les teories que s’han 
de relacionar. (1 punt) 

2. Establir i explicar les relacions correctament. (1 punt) 
3. Ordre expositiu, claredat i precisió en l’exposició. (0,5 punts) 

Es podrà davallar fins a un 10 per cent de la qualificació per faltes d’ortografia, 
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redacció, expressió o terminologia no apropiada, d’acord amb els criteris objectius 
que estableixi el coordinador del professorat corrector. 

La nota de cada avaluació es calcularà amb la mitjana aritmètica de tots els exàmens 
realitzats a l’avaluació. Aquesta mitjana podrà ser incrementada, o no, en un 10% per 
la participació, l'actitud i el treball a l'aula. 
 
La nota final de la convocatòria ordinària serà obtinguda a partir de la mitjana 
aritmètica de tots els exàmens del curs. Si la nota no arriba a un 5 l’alumne s’haurà 
de presentar a una prova de recuperació dels exàmens o avaluacions suspesos. 
 
El redondeig cap amunt o cap avall es realitzarà en funció de la participació, l'actitud, 
l'assistència a classe, la feina diària, etc. 
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Procediment de suport i recuperació 

 
Pendents de 1r de Batxillerat 

● Els alumnes de 2n de batxillerat que tenen la filosofia pendent de primer 
rebran l'orientació del professor de 2n de batxillerat, el qual comunicarà la 
seva disposició per a resoldre qualsevol dubte, en horari prèviament 
acordat amb els alumnes afectats. 

● El professor els indicarà els temes que han de estudiar per tal de complir 
els objectius mínims i aprovar la matèria. 

● Els continguts seran els de la matèria de 1r de batxillerat 
● Es faran dos exàmens parcials en data acordada amb els alumnes afectats. 

Cada parcial serà avaluat de 0 a 10 per tots els membres del departament 
que imparteixin primer de batxillerat i per el professor que tengui els 
alumnes pendents a segon. 

● Per aprovar la mitjana dels dos exàmens ha de ser igual o superior a 5. 
● Si la mitjana aritmètica dels dos parcials no arriba a 5 l’alumne quedarà 

suspès i haurà de recuperar a la prova extraordinària de setembre. 

Prova extraordinària de juny 

 La prova extraordinària de juny consistirà en un examen com el de la 
selectivitat o prova final del batxillerat, això és: 

● un comentari de text que contengui: a) contextualització de l'autor, b) tema i 
tesi del text, c) explicació clara i precisa de les idees principals del text, i d) 
valoració crítica del text (5 punts) 

● una pregunta teòrica on s'haurà d'explicar una teoria d'un dels autors del 
currículum (2,5 punts) 

● una pregunta de comparació de dues teories de dos autors diferents dels 
presents al currículum (2, 5 punts) 

 En general es demana que l'alumne demostri que coneix el temari i que té 
capacitat per redactar una resposta desenvolupant ordenadament les idees i amb el 
vocabulari propi del filòsof. 

Concreció de l’abandonament de l’assignatura 

Es considerarà que un alumne ha abandonat l’assignatura quan concorrin 2 o 
més dels següents casos: 

 L’absència injustificada del 25% de les classes o més durant el curs. Si 
durant el trimestre ja es detecta un elevat absentisme es comunicarà a 
l’alumne i a la família a través del Bolletí de notes del Gestib, al tutor/a i 
a Prefectura d’estudis. 

 La no presentació als exàmens. 
 Encara que presenti als exàmens, la comprovació que no els ha 

preparat en absolut o que els lliuri totalment en blanc. 
 La no participació a classe: actitud totalment passiva (no escoltar, no fer 

les feines, no dur el material necessari) 
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 PSICOLOGIA de 2n de BATXILLERAT 
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Estratègies i procediments d’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge 

 
No hi ha llibre de text a Psicologia. El professor proporcionarà el material 

necessari per treballar les unitats didàctiques, tant pot ser en paper com en format 
digital. Es valorarà el treball diari de l’alumne, tant l’interès i dedicació en la 
realització com el resultat final. 

 
La  metodologia triada permet l’observació d’aquest treball a través del 

Classroom, on els alumnes han de realitzar els treballs. 
 
No hi haurà exàmens, la feina s’ha de realitzar a classe i s’han de lliurar els 

treballs indicats. 

Criteris de qualificació 

 
El sistema d’avaluació serà el treball diari de l’alumne, tant el procés com el 
resultat. De cada tema l’alumne haurà de realitzar algun treball, exercici o 
presentació que serà avaluat, a raó de dos temes per avaluació si és possible. 
 
El treball valdrà entre un 50% i un 70% en funció de si hi hagut exposicions o no. 
El comentari de les pel·lícules valdrà entre un 10% i un 20%. Les exposicions 
valdran un 20%. La participació, l’actitud i el treball fet a l’aula es valorarà amb un 
10% com a màxim a cada avaluació. 
 
A cada avaluació es farà la mitjana dels treballs i exposicions i es valorarà el 
progrés de l’alumne, la participació i l’interès. 

 

Procediments de suport i recuperació 

 
A final de curs es realitzarà, si és oportú, una recuperació de les unitats 

didàctiques no superades durant el curs, on també es podran presentar els 
alumnes que vulguin pujar nota. La prova tendrà els mateixos tipus de pregunta 
dels criteris de qüalificació 

Després de cada unitat didàctica es proporcionaran tasques de reforç, 
d’ampliació o de repàs per l’alumnat que no l’hagi superada. 

 
Prova extraordinària de juny 
La prova extraordinària de juny consistirà en un examen amb preguntes sobre 

el temari. Les preguntes podran ser de tipus test, de desenvolupament o 
d'explicació d'alguna teoria tractada durant el curs. 

 
Pendents 
Els alumnes que tenguin la matèria pendent hauran de realitzar dues proves 

amb la meitat del temari a cadascuna, o un treball de recerca o d'algun llibre que 
el professor encarregarà. 
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Concreció de l’abandonament de l’assignatura 

Es considerarà que un alumne ha abandonat l’assignatura quan concorrin 2 o 
més dels següents casos: 

 L’absència injustificada del 25% de les classes o més durant el curs. Si 
durant el trimestre ja es detecta un elevat absentisme es comunicarà a 
l’alumne i a la família a través del Bolletí de notes del Gestib, al tutor/a i 
a Prefectura d’estudis. 

 La no presentació dels treballs de 2 trimestres. 
 Encara que presenti els treballs, la comprovació que els ha copiat tant 

d’internet com d’altres companys. 
 La no participació a classe: actitud totalment passiva (no escoltar, no fer 

les feines, no dur el material necessari) 
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DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA  

  

FÍSICA I QUÍMICA           2n ESO 

  

 Criteris avaluació i qualificació 

 

a- Actitud, puntualitat, participació en classe, preguntes i exercicis a la  pissarra. 

b- Qualificació dels exercicis i treballs realitzats a classe o a casa, donats al professor en la 

data assenyalada. 

c- Observació del quadern de l’alumne (apunts, fitxes de treball, exercicis resolts, exercicis 

proposats i exàmens refets a classe). Es realitzaran revisions aleatòries al llarg del curs. El 

quadern es pot revisar qualsevol dia dins el període avaluat i es poden demanar continguts. 

  

Les qualificacions dels tres apartats anteriors representen un 30% de la nota final. 

  

Les proves escrites representen un 70% de la nota final. Es farà una prova escrita després 

de cada unitat didàctica. A més es faran proves curtes al llarg del curs. La mitjana de totes les 

proves curtes d’una mateixa avaluació tindran el valor d’una prova escrita d’una unitat 

didàctica. A les proves, a més dels continguts es tindrà en compte la claredat d’exposició dels 

raonaments, l’ordre i l’ortografia. 

  

Per fer mitjana ponderada entre les dues parts anteriors, l’alumne ha de tenir almenys un 3,5 

en cadascun d’ells. 

  

Un alumne haurà objectivament superat el curs si es compleixen els següents mínims: 

                     

-    L’alumne ha presentat els exercicis i treballs proposats pel professor per a 

realitzar a casa i a classe. 

-    Les revisions de quadern aleatòries al llarg del curs han estat  satisfactòries. 

-          La nota mitjana de les tres avaluacions és igual o superior a cinc. 

 

  

Recuperació 

  

Quan una de les avaluacions trimestrals primera, segona o tercera estiguin suspeses es podran 

recuperar al llarg dels trimestres posteriors, presentant les tasques pendents i/o demostrant 

mitjançant algunes proves que s’han assolit els coneixements que cal. 
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A la prova de final de curs aniran tots aquells alumnes que tinguin algunes de les tres proves 

trimestrals no recuperades o suspeses. La prova serà només d’aquella part que no estigui 

superada, havent de presentar totes les tasques pendents corresponents a l’esmentada part. 

  

A la prova extraordinària de setembre (de tots els continguts del curs) hi aniran tots aquells 

alumnes que no hagin superat la prova final o no s’hi hagin presentat, i hauran de presentar les 

tasques de recuperació encomanades per a l’estiu. Perquè aquestes tasques siguin tingudes 

en compte és necessari l’obtenció d’un quatre o més a l’examen escrit de setembre. Aquestes 

tasques poden augmentar la nota fins a 1 punt.      

                    

  

Activitats de recuperació i mesures de suport per a alumnes amb la matèria pendent 

 

 

Pendents de 2n ESO 

 

 Es proporcionaran als alumnes unes activitats sobre les que es 

basaran les proves escrites. Es podrà assistir a les classes de 

suport de Física i Química habilitades en horari extraescolar per 

anar realitzant les activitats. 

 

Es farà un control el mes de febrer basat en les activitats de 

recuperació. La nota mínima del control haurà de ser d'un quatre 

(4). A aquesta puntuació s'afegirà fins a 1 punt   corresponent a 

la realització de les activitats. 

Si la nota mitjana no és cinc (5) o superior es presentarà a un 

control global de tota la matèria en el mes de maig. 

 

Es valorarà molt positivament el fet que hagin aprovat la primera i 

la segona avaluació del curs actual de 3r, de tal manera que 

podran ser eximits de qualsevol altra prova. Serà el/la professor/a 

de l’assignatura del curs de 3r qui durà el seguiment de les 

tasques de l’alumnat amb la matèria  pendent. 

  

  

FÍSICA I QUÍMICA           3r ESO 
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Criteris de qualificació 

  

a) Actitud, puntualitat, participació en classe, preguntes i exercicis en pissarra. 

b) Qualificació dels exercicis i treballs realitzats a classe o a casa, donats al professor en la 

data assenyalada. 

c) Observació del quadern de l’alumne (apunts, fitxes de treball, exercicis resolts, exercicis 

proposats i exàmens refets a classe). Es realitzaran revisions aleatòries al llarg del curs. El 

quadern es pot revisar qualsevol dia dins el període avaluat i es poden demanar continguts. 

Les qualificacions dels apartats a, b i c representen un 30% de la nota final. 

Les proves escrites representen un 70% de la nota final. Es farà una prova escrita després 

de cada unitat didàctica. A més es podran fer proves curtes al llarg del curs. En cas que es 

facin, la mitjana de totes les proves curtes d’una mateixa avaluació tindran el valor d’una prova 

escrita d’una unitat didàctica. A les proves escrites, a més dels continguts es tindrà en compte 

la claredat d’exposició dels raonaments, l’ordre i l’ortografia. 

 

 

  

Per fer mitjana entre els apartats, l’alumne almenys ha de tenir un 3,5 en cadascun d’ells. Un 

alumne haurà objectivament superat el curs si la nota mitjana de les tres avaluacions 

(considerant els resultats de les proves de recuperació realitzades) és igual o superior a cinc. 

  

Recuperació 

  

Quan una de les avaluacions trimestrals primera, segona o tercera estiguin suspeses es podran 

recuperar al llarg dels trimestres posteriors, presentant les tasques pendents i/o demostrant 

mitjançant algunes proves que s’han assolit els coneixements que cal. 

A la prova final de curs aniran tots els que tinguin algunes de les tres proves trimestrals no 

recuperades o suspeses. La prova serà només d’aquella part que no estigui superada, havent 

de presentar totes les tasques pendents corresponents a l’esmentada part. 

A la prova extraordinària de setembre (de tots els continguts del curs) hi aniran tots aquells 

alumnes que no hagin superat la prova final o no s’hi hagin presentat, i hauran de presentar de 

les tasques de recuperació encomanades per a l’estiu. Perquè aquestes tasques siguin 

tingudes en compte és necessari l’obtenció d’un quatre (4) o més a l’examen de setembre. 

Aquestes tasques poden augmentar la nota fins a 1 punt. 
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Pendents de  3r ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es proporcionaran als alumnes unes activitats sobre les que es 

basaran les proves escrites. Es podrà assistir a les classes de 

suport de Física i Química habilitades en horari extraescolar per 

anar realitzant les activitats. 

 

Es farà un control el mes de febrer basat en les activitats de 

recuperació. La nota mínima del control haurà de ser d'un quatre 

(4). A aquesta puntuació s'afegirà fins a 1 punt    corresponent 

a la realització de les activitats. 

Si la nota mitjana no és cinc (5) o superior es presentarà a un 

control global de tota la matèria en el mes de maig. 

 

 

 

 

FÍSICA I QUÍMICA           4t ESO 

  

Avaluació alumnat     

 

La qualificació de cadascuna de les avaluacions s'obtindrà a partir de totes les notes de 

conceptes, procediments i actituds obtingudes durant l'avaluació, amb el següent criteri:   

  

-  Proves escrites: mitjana aritmètica dels controls proves escrites realitzades. Tendran un pes 

del 85% de la nota. Es farà una prova escrita després de cada unitat didàctica. A més es faran 

proves curtes al llarg del curs. La mitjana de totes les proves curtes d’una mateixa avaluació 

tindran el valor d’una prova escrita d’una unitat didàctica. A les proves, a més dels continguts, 

es tindrà en compte la claredat d’exposició dels raonaments, l’ordre i l’ortografia. 

 

- Activitats (quadern de classe, deures, treballs) i actitud de l'alumne (actitud, puntualitat, 

assistència). Tendran un pes del 15 %  de la nota.  

  

Recuperació 

Tots els alumnes faran, durant el curs, un examen global de Física i un global de Química per 

tal d'avaluar  les dues submatèries i que servirà a mode de recuperació als alumnes suspesos. 
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Activitats de suport i orientació per a la superació de les proves extraordinàries de 

setembre 

     Per superar les proves extraordinàries de setembre l'alumne farà: 

-Les activitats de recuperació proposades com a preparació per a la prova escrita i que 

sumaran fins a un punt. 

-Una prova escrita de les dues parts, basada en les activitat proposades en el treball, 

per demostrar que ha superat l'assignatura. La qualificació mínima de la prova serà de 4 

punts sobre 10. 

Per superar aquestes proves, l'alumne ha d'obtenir una nota mitjana igual o superior a 

cinc sobre deu. 

 

En les avaluacions finals, ordinària de juny o extraordinària de setembre, a criteri del 

professor/a, l’alumne podrà examinar-se del bloc de Química o de Física suspès. 

 

 1r BATXILLERAT (FÍSICA I QUÍMICA) 

  

 a) Avaluació trimestral 

   La qualificació s'obtindrà a partir de la mitjana dels controls escrits que representarà el 

90% de la nota. El 10% restant vindrà donat per la nota dels informes pràctiques. Després de 

cada unitat didàctica es farà un control escrit. Es podran realitzar petits controls de parts de la 

unitat didàctica al llarg de l’avaluació. El conjunt d’aquests controls tendran la mateixa 

consideració que el d’una unitat didàctica. 

  

b) Avaluació per blocs 

Hi haurà una qualificació de cada un dels blocs de què consta l'assignatura: Física i Química. 

  

c) Avaluació ordinària (juny) 

  

S'obtindrà a partir de la mitjana de les qualificacions de cada avaluació. 
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d) Per aprovar la Química serà imprescindible aprovar els exàmens de formulació de química 

inorgànica encara que aquests només computaran un 10 % en el total de la nota de l'avaluació. 

En aquests exàmens una pregunta malament en restarà mitja de bé. 

  

d) Recuperació 

  

Cada un dels blocs de què consta l'assignatura, Física i Química, es podran recuperar 

mitjançant examen escrit en acabar cada bloc. 

  

1- Avaluació ordinària de juny 

 Per l’alumnat que no aprovi algun dels blocs, Física o Química, el mes de juny hi haurà una 

última prova de recuperació global que determinarà la qualificació final. 

  

2- Avaluació extraordinària de setembre 

 Es podrà recuperar cada un dels blocs suspesos (Física i/o Química) mitjançant un examen 

escrit. A la prova escrita s' adjuntaran, resolts, els exercicis i problemes que pugui proposar 

el professor de l'assignatura per al període estival. En aquest cas la puntuació mínima de la 

prova escrita haurà de ser un mínim d’un 4, mentre que les activitats realitzades es 

computaran un màxim d’un punt. 

Activitats de recuperació i mesures de suport per a alumnes amb la matèria pendent de 

1r Batxillerat 

  

 

Pendents de Física 

i química de 1r de 

Batxillerat 

 

Els alumnes es podran presentar a dues proves globals 

repartides al llarg del curs: al febrer i a l'abril. Si a la prova de 

febrer   superen la matèria, ja no caldrà presentar-se a la d'abril. 

 

 

 

Es  valoraran les qualificacions de l’alumna/e del curs actual 

en les  matèries de Física o de Química durant les dues primeres 

avaluacions. En cas que siguin suficient es podrà eximir 

l’alumna/e de realitzar una altra prova. 
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Si un cop realitzades aquestes proves la mitjana és inferior a 5, 

l’alumna/e disposarà d’una prova extraordinària a finals de juny 

  

2n BATXILLERAT (QUÍMICA) 

  

Avaluació alumnat      

  

La nota de cada avaluació serà la mitjana aritmètica de les notes de les principals proves 

escrites durant l’avaluació corresponents a les diferents unitats didàctiques, valorant  

conjuntament les qualificacions de les petites proves escrites com si fos una principal i 

considerant, un cop aprovada l'avaluació, la qualificació obtinguda dels treballs encomanats. 

Per aprovar la primera avaluació serà imprescindible aprovar els exàmens de formulació 

química (orgànica i inorgànica). La nota de cada un d'aquests exàmens computarà un 10% de 

la nota d'aquesta avaluació. Una resposta incorrecta en resta mitja de bé. 

Quan la mitjana de cada avaluació no arribi a 5, es realitzarà, amb posterioritat a l’avaluació, 

una prova de recuperació. Es podrà presentar també aquell alumnat que desitgi pujar nota. 

Durant el mes de maig, es realitzaran dues proves de repàs i una última recuperació global de 

tota l’assignatura per aquells alumnes que no hagin aprovat. 

L’alumna/e superarà la matèria si  aprova els dos exàmens de repàs o bé l’última 

recuperació global. La resta d’alumnes podran presentar-se per pujar nota. 

A finals de juny es realitzarà una prova extraordinària per aquells alumnes que no superin 

l'assignatura al maig. 

  

 

2n BATXILLERAT (FÍSICA)                                                

 

Procediments i instruments d'avaluació (contínua):           

- Hi haurà exàmens de forma periòdica aproximadament cada tres setmanes lectives; 

- La nota de cada avaluació serà la mitjana ponderada de tots els          exàmens anteriors 

del curs; la ponderació de cada prova serà anunciada pel professor prèviament a la seva 

realització; 
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- Cada examen constarà d’un 70% de matèria nova i 30% de matèria ja examinada prèviament; 

- Una vegada acabat el temari (sobre el mes de març) tots els exàmens constaran de tota la 

matèria; 

- Per aprovar l’assignatura, la mitjana de les qüestions i problemes corresponents a cada un 

dels temes individualment ha de ser igual o superior a 4, i la mitjana global de totes les proves 

del curs igual o superior a 5; 

- Els exàmens constaran de problemes (almenys el 60% de la puntuació total) i qüestions 

teòriques o teòrico-pràctiques (fins a un 40% de la puntuació total). 

___________________________________________________________________________ 

  

 

Aquellos alumnos que presenten exámenes o trabajos copiados, bien sea de otros 

compañeros, bien sea de Internet (o sea, un mero cortar y  pegar, sin elaboración personal 

ninguna), tendrán un cero en dicha prueba. Si en algún momento se detecta el uso de móviles 

u otros sistemas de copiado, el examen se retirará y no será corregido, lo que supondrá 

suspender la evaluación. 

  

Faltas   de coherencia, cohesión y ortografía: las faltas de coherencia o de cohesión quedarán 

reflejadas en la puntuación de cada una de las preguntas, mientras que los errores ortográficos 

y gramaticales serán penalizados de forma global según el siguiente criterio (hasta un máximo 

de dos puntos): 

- Faltas leves, no reincidentes y/o interferencias con el catalán: 0'1 puntos. 

- Faltas graves o reincidencias: 0'2 puntos. 

  

 

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

CRITERIS AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ curs 2019/20 



59 
 

Criteris de qualificació que s'aplicaran 

 

 Llengua i literatura catalana 1r ESO           

 
Les notes de l’avaluació és comptabilitzaran segons els percentatges següents: 
 
La nota dels exàmens comptarà un 60% de la nota total sempre que la nota de l’examen sigui superior a 3. 
La feina de classe i taller  (exercicis, treballs, …) 20%. 
El llibre de lectura comptarà un 10% 
Actitud 10%. 
Als exàmens cada errada ortogràfica restarà 0,1 fins a un màxim d'un punt.  I també es podrà descomptar fins a 0,5 
per una mala presentació. 
 
És indispensable per aprovar el curs que l’alumne s’expressi oralment amb suficient fluïdesa i correcció segons el 
nivell que li pertoqui. 
 
 

 

 

 Llengua i literatura catalana 2n ESO    

 
Les notes de l’avaluació és comptabilitzaran segons els percentatges següents: 

 
La nota dels exàmens comptarà un 60% de la nota total sempre que la nota de l’examen sigui superior a 3. 
La feina de classe   i (exercicis, treballs, ...) 20% 
El llibre de lectura comptarà un  10%. 
Actitud 10%. 
Als exàmens cada errada ortogràfica restarà 0,1 fins a un màxim d'un punt. I I també es podrà descomptar 
fins a 0,5 per una mala presentació. 
És indispensable per aprovar el curs que l’alumne s’expressi oralment amb suficient fluïdesa i correcció 
segons el nivell que li pertoqui. 

 

Llengua i literatura catalana 3r ESO 
Les notes de l’avaluació és comptabilitzaran segons els percentatges següents: 

 
                    70%: Parcials ( sempre que arribi a 3) 
                         15%  Feina i tallers (1a i 2a avaluació15% feina, 3a avaluació 10% projecte i 5% 
feina) 
                         15% Lectura 
Als exàmens cada errada ortogràfica restarà 0,1 fins a un màxim de dos punts 
És indispensable per aprovar el curs que l’alumne s’expressi oralment amb suficient fluïdesa i correcció 
segons el nivell que li pertoqui. 

 
 

 

 Llengua i literatura catalana 4t ESO 

 
Les notes de l’avaluació es comptabilitzaran segons els percentatges següents: 

 
La nota dels exàmens comptarà un 70% de la nota total sempre que la qualificació de l’examen sigui igual 
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o  superior a 3. 
La feina de classe (exercicis, treballs, ...) 15%. 
La lectura obligatòria de cada avaluació 15 %.. 
Als exàmens cada errada ortogràfica restarà 0,1 fins a un màxim dos punts 
És indispensable per aprovar que l’alumne s’expressi oralment amb suficient fluïdesa i correcció segons el 
nivell que 
li pertoqui. 

 
 
 
 

Convocatòria extraordinària de setembre 

 
Aquells alumnes d’ESO que no hagin aprovat  a la convocatòria de juny poden presentar-se a la 
prova extraordinària del mes de setembre 
Primer d’ESO: 
. L’alumne haurà de realitzar un dossier de tasques que val 30% i una prova escrita 70% 
Segon d’ESO: 
L’alumne haurà de realitzar una prova escrita (70%) i un dossier de tasques que valdrà el 30% de 
la nota restant. 
Tercer d’ESO: 
L’alumne haurà de realitzar una prova escrita (90%) i un dossier de tasques que valdrà el 10% de 
la nota restant. 
Quart d’ESO: 
L’alumne haurà de realitzar una prova escrita (90%) i un dossier de tasques que valdrà el 10% de 
la nota 
 
 

PALIC 

 

Les notes de l'avaluació, que constaran com a adaptacions curriculars significatives 
fins a 4t d'ESO (a excepció d’alguns alumnes que podria ser que només necessitassin 
reforços no significatius perquè són alumnes que ja reberen suport el curs anterior), es 
comptabilitzaran segons els percentatges següents:  

 

La nota dels exàmens comptarà un 60%, sempre que sigui superior a 3. 

La feina a classe i els deures un 20% 

L'actitud un 20% (comportament, actitud envers l'aprenentatge de la llengua, 
participació, assistència i puntualitat, material i respecte als companys i a la professora) 

Hem de tenir en compte que la nota de Palic ha d’estar sempre consensuada amb el 
professor titular de l’assignatura de Llengua Catalana, ja que si amb aquest no assoleix 
els objectius proposats, la nota pot quedar suspesa.  

Pel que fa als 4ts hem de tenir en compte que han de titular, per tant, és molt important 
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la coordinació amb el professor de referència, el qual ha de seguir el procés 
d’aprenentatge dels AIT i els haurà d'avaluar en funció dels criteris del Departament de 
Llengua Catalana, però amb adaptació curricular significativa i sempre informant 
d’aquest fet al tutor, ja que en aquest nivell només es pot tenir una matèria amb ACS.  

Avaluarem en funció de l’assoliment de les quatre habilitats bàsiques: comprensió oral i 
escrita i expressió oral i escrita. Cadascuna de les unitats treballades s’avaluarà 
mitjançant una prova escrita i una prova oral, que es podrà repetir en cas de no 
superar-la. No cal dir que el que més compta és el treball diari a classe, la participació, 
portar el material al dia i les feines actualitzades, la bona actitud, el respecte als 
companys i a la professora, el respecte pel material de l’aula i l’assistència i la 
puntualitat a classe. 

 

 

Arts escèniques quart d’ESO 

L'avaluació d'aquesta assignatura passa per la seva consideració bàsicament pràctica i 
participativa. Els elements que es tendran en compte per a l'avaluació de l'alumnat seran: 

 

Criteris Totalment assolit 

2 punts 

Només en part 
assolit: 

1 punt 

No assolit: 

0 punts 

Participació 
activa en els 
exercicis 

Participa activament 
en tots els exercicis i 
jocs proposats sense 
dubtar-hi i 
interactuant 
positivament amb els 
companys i 
companyes. 

Només participa 
activament en alguns 
dels exercicis i jocs 
proposats 
interactuant 
positivament amb els 
companys i 
companyes. 

Només participa 
activament en alguns 
dels exercicis i jocs 
proposats i no 
interactua amb els 
companys i 
companyes. 

Creativitat en 
les respostes 
als 
suggeriments 
d'actuació 

És capaç 
d'improvisar i crear 
amb facilitat 
situacions, 
personatges, diàlegs, 
etc., durant les 
activitats i exercicis. 

Aporta moltes idees 
originals, adequades 
i possibles en les 
activitats creatives, i 
aquestes idees sovint 
s'incorporen a la 
feina del grup. 

Li costa d'improvisar i 
crear amb facilitat 
situacions, 
personatges, diàlegs, 
etc., durant les 
activitats i exercicis. 

Aporta algunes idees 
en les activitats 
creatives, però no 
sempre són factibles 
per a incorporar-les a 
la feina del grup. 

No fa cap esforç per 
improvisar i crear 
situacions, 
personatges, diàlegs, 
etc., durant les 
activitats i exercicis. 

Aporta molt poques 
idees en les activitats 
creatives, i rarament 
són factibles per a 
incorporar-les a la 
feina del grup. 
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Execució dels 
exercicis 
individuals i 
col·lectius 

Aconsegueix fer els 
exercicis individuals i 
col·lectius amb 
desimboltura i gràcia. 

Té interès i millora 
significativament en 
els aspectes del 
treball actoral: domini 
de l'espai escènic, 
sentit del ritme, 
expressivitat facial i 
corporal, entonació, 
etc. 

 

Interactua amb els 
membres del grup 
ajudant 
significativament que 
l'activitat col·lectiva 
(exercici, actuació, 
muntatge) funcioni. 

Li costa fer els 
exercicis individuals i 
col·lectius amb 
desimboltura, encara 
que s'hi esforça. 

Mostra interès, però 
no sempre millora 
significativament, en 
els aspectes del 
treball actoral: domini 
de l'espai escènic, 
sentit del ritme, 
expressivitat facial i 
corporal, entonació, 
etc. 

Interactua amb els 
membres del grup 
però no s'esforça 
prou perquè l'activitat 
col·lectiva (exercici, 
actuació, muntatge) 
funcioni. 

Li costa fer els 
exercicis individuals i 
col·lectius amb 
desimboltura, i no 
s'hi esforça. 

No mostra interès a 
millorar en els 
aspectes del treball 
actoral: domini de 
l'espai escènic, sentit 
del ritme, 
expressivitat facial i 
corporal, entonació, 
etc. 

Interactua amb els 
membres del grup 
amb desgana i no 
s'esforça prou 
perquè l'activitat 
col·lectiva (exercici, 
actuació, muntatge) 
funcioni. 

Cooperació i 
compromís 

Respecta els 
compromisos 
(horaris, aportació de 
materials, aprendre 
diàlegs i textos, 
complir el terminis, 
execució d'elements 
d'atrezzo i decorat, 
etc.) amb el grup. 

 

Mostra respecte i sap 
valorar la feina i les 
intervencions de tots 
els components del 
grup. 

 

Coopera activament i 
amb entusiasme amb 
els altres components 
del grup per assolir 
els objectius fixats. 

De vegades no 
respecta els 
compromisos 
(horaris, aportació de 
materials, aprendre 
diàlegs i textos, 
complir el terminis, 
execució d'elements 
d'atrezzo i decorat, 
etc.) amb el grup. 

 

Alguna vegada no 
respecta ni sap 
valorar la feina i les 
intervencions d'altres 
components del grup. 

 

No sempre coopera 
activament amb els 
altres components 
del grup per assolir 
els objectius fixats. 

Sovint no respecta 
els compromisos 
(horaris, aportació de 
materials, aprendre 
diàlegs i textos, 
complir el terminis, 
execució d'elements 
d'atrezzo i decorat, 
etc.) amb el grup. 

 

Li costa respectar i 
valorar la feina i les 
intervencions d'altres 
components del 
grup. 

 

Presenta una actitud 
individualista i no 
coopera activament 
amb els altres 
components del grup 
per assolir els 
objectius fixats. 
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Progressió 
positiva en la 
dicció i la 
fluïdesa verbal 

Posa interès a 
corregir les seves 
dificultats de dicció i 
aconsegueix millorar 
aquesta 
significativament. 

 

S'expressa amb 
fluïdesa i correcció 
durant els exercicis i 
les activitats del curs. 

Posa interès a 
corregir les seves 
dificultats de dicció, 
però no aconsegueix 
millorar aquesta 
significativament. 

 

No s'expressa 
sempre amb fluïdesa 
i correcció durant els 
exercicis i les 
activitats del curs, 
però posa interès per 
millorar. 

No posa interès a 
corregir les seves 
dificultats de dicció i, 
per tant, no millorara 
aquesta 
significativament. 

 

S'expressa amb 
dificultat i moltes 
incorreccions durant 
els exercicis i les 
activitats del curs i no 
posa interès per 
millorar. 

La nota de cada trimestre serà el resultat d’aplicar els ítems que apareixen a la rúbrica anterior. 
Farem avaluació contínua. No es preveu fer recuperació per avaluacions. 

En cas que hi hagi algun alumne/a que no pugui seguir el curs per alguna circumstància ( 
operació, lesió...) per tal de poder ser avaluat, se li proposaran exercicis alternatius (dossier 
d’arts escèniques, d’ actors, escriptura d’escenes, lectures teatrals...). 

Per juny, la nota que tindrà l’ alumne és la mitjana de les tres avaluacions, sempre que la 
darrera la tingui aprovada. Si suspèn la darrera avaluació, haurà de recuperar la matèria per 
setembre. 

Si algú ha de recuperar la matèria per setembre, haurà de preparar un dossier de tasques que 
la professora li donarà i presentar-lo el dia que la caporalia fixi dins el calendari de 
recuperacions  
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Activitats de recuperació i mesures de suport per a alumnes amb la matèria pendent 

 

Pendents de 1r d'ESO Llengua catalana i literatura 
L'alumne que aprovi la segona avaluació de 2n d'ESO i presenti les 
tasques que li haurà assenyalat el professor recuperarà 
l'assignatura pendent. En cas contrari, podrà recuperar-la si el 
professor considera que durant el curs ha assolit els objectius del 
curs anterior. 

      A   la convocatòria extraordinària de setembre l’alumne haurà de 
presentar     un dossier de tasques que val 30% i realitzar una prova 
escrita que valdrà el 70% de la nota 

 
Pendents de 2n d'ESO Llengua catalana i literatura 

L'alumne que aprovi la segona avaluació de 3r d'ESO i presenti les 
tasques que li haurà assenyalat el professor recuperarà 
l'assignatura pendent. En cas contrari, podrà recuperar-la si el 
professor considera que durant el curs ha assolit els objectius del 
curs anterior. 

    A   la convocatòria extraordinària de setembre l’alumne haurà de 
presentar     un dossier de tasques que val 30% i realitzar una prova 
escrita que valdrà el 70% de la nota. 

 

 
Alumnes  del programa 
de diversificació 
curricular amb el català 
pendent de 1r o 2n 
d'ESO. 

El professor/a de l'àmbit sociolingüístic farà el seguiment de l'alumnat 
que tengui amb el català pendent de 1r i/o 2n, i, si aprova la 1a. 
avaluació del curs actual, l'assignatura pendent del curs anterior 
quedarà aprovada. En cas contrari s'haurà de fer un examen que es 
pot preparar a partir d'exercicis proposats pel professor. 
Aquesta mesura es pren amb la finalitat que un alumne de 
diversificació pugui millorar la seva nota mitjana. 

 
Pendents de 3r d'ESO  Llengua catalana i literatura 

L'alumne que aprovi la primera avaluació de 4t d'ESO i presenti les 
tasques que li haurà assenyalat el professor recuperarà l'assignatura 
pendent. En cas contrari, podrà recuperar-la si el professor considera 
que durant el curs ha assolit els objectius del curs anterior 
 A   la convocatòria extraordinària de setembre l’alumne haurà de 
presentar     un dossier de tasques que val 10%  i realitzar una prova 
escrita que valdrà el 90% de la nota. 
. 
 

 
 

 
 

 

Llengua catalana batxillerat 
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Es farà un examen com a mínim per avaluació. També a cada avaluació hi haurà una lectura 
obligatòria.  L’avaluació és contínua i no es contemplen els exàmens de recuperació. A final de 
curs l’examen serà global. 

 
 

 

     Llengua catalana i literatura 1r Batxillerat 

 
 
Els exàmens comptaran un 80% S'ha de tenir un mínim de 3 de nota dels exàmens per poder 
fer la mitjana global. 
Les lectures un 10% 
La feina a classe, el treballs, a casa o a través de l’aula virtual comptaran un 10%. 

 
L'alumne/a pot perdre fins a un màxim de 2 punts per faltes ortogràfiques, de lèxic, 
morfològiques i sintàctiques que cometi. El barem de descompte de punts per faltes és el 
mateix que s'aplica a segon de batxillerat: 

 
De  0 a 5 faltes: -0 punts 
De 6 a 10 faltes. -0'25 punts 
D'11 a 15 faltes: -0'5 punts 
De 16 a 20 faltes: - 1 punt 
De 21 a 25 faltes: -1'5 punts 
+ de 26 faltes:     -2 punts 
 

 
 
Els exàmens comptaran un 80% S'ha de tenir un mínim de 3 de nota dels exàmens per poder fer la mitjana 
global. 
Les lectures un 10% 
La feina a classe, el treballs, a casa o a través de l’aula virtual comptaran un 10%. 

 
L'alumne/a pot perdre fins a un màxim de 2 punts per faltes ortogràfiques, de lèxic, morfològiques i 
sintàctiques que cometi. El barem de descompte de punts per faltes és el mateix que s'aplica a segon de 
batxillerat: 

 
De  0 a 5 faltes: -0 punts 
De 6 a 10 faltes. -0'25 punts 
D'11 a 15 faltes: -0'5 punts 
De 16 a 20 faltes: - 1 punt 
De 21 a 25 faltes: -1'5 punts 
+ de 26 faltes:     -2 punts 

 

Llengua catalana i literatura 2n de batxillerat 

 
Els exàmens comptaran un 90% de la nota global. 
Els treballs ( esquemes, resums, comentaris...) comptaran un 10% 
Es descomptaran 2 punts com a màxim per les faltes d’ortografia aplicant els criteris UIB 

 
De  0 a 5 faltes: -0 punts 
De 6 a 10 faltes. -0'25 punts 
D'11 a 15 faltes: -0'5 punts 
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De 16 a 20 faltes: - 1 punt 
De 21 a 25 faltes: -1'5 punts 
+ de 26 faltes:     -2 punts 

 

Literatura Universal 

 
 

40% examen lectures 

20 % contingut 
20% treballs lectures 

20% treballs extraordinaris 

 

Activitats de recuperació i mesures de suport per a alumnes amb la matèria pendent 

Pendents de 1r de 
Batxillerat 

 Els alumnes que tenen el català pendent de primer de batxillerat 
tendran la possibilitat de presentar-se a un examen extraordinari 
(global) durant el mes de febrer. Els alumnes que aprovin aquesta 
prova recuperaran l’assignatura. No cal que es presentin a la 
convocatòria oficial del mes de maig. 

 La matèria de la qual s’examinaran correspon al temari treballat a 
primer de batxillerat, i seran avaluats seguint els mateixos criteris que 
s’apliquen durant el curs. 

 El suport als alumnes amb el català pendent de primer de 
batxillerat es farà el dimecres horabaixa al mateix horari de suport de 
primer i segon de batxillerat. 
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DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES  

 

ANGLÈS  CURS  2020-2021 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 

A principi de curs, el professorat donarà a conèixer al seu alumnat els criteris 
d’avaluació i de qualificació, així com les pautes per a la seva aplicació 

 Criteris de qualificació que s'aplicaran a ESO 

L'avaluació és contínua: les activitats i proves de les diverses unitats inclouran continguts 
anteriors. 

La nota final serà la nota de la 3ª avaluació.  

RECUPERACIONS 

Cada avaluació recuperarà l’anterior dins el mateix curs escolar.  

 

ETAPA Proves d’avaluació amb 
qualificació 0-10* 

Com a mínim hi haurà dues proves 
per avaluació. 

Notes d’actitud i feina** 

ESO 

 

20% speaking/listening 

 

40% reading/writing 

 

40% grammar/vocabulary 

IMPORTANT: Cal treure almenys un 
5 sobre 10 de mitjana de les proves 
per a aprovar. 

Positives: Fins +10% de 
la qualificació. 

(Sempre i quan s’hagi 
obtingut mínim 5 a les 
proves de competència 
lingüística) 

 

 

*Proves d'avaluació amb qualificació 0-10  

Es valoraran de manera objectiva els exàmens escrits i orals que avaluïn el 
coneixement de l’alumne en: grammar, vocabulary, reading, writing, listening i/o 
speaking. També es podran tenir en compte en aquest apartat els projectes o 
treballs orals i/o escrits que no hagin pogut ser copiats d’uns altres i que mostrin 
una competència lingüística adequada. 

* * Notes d’actitud i feina(Sempre i quan s’hagi obtingut mínim 5 a les proves de 
competència lingüística) 

Es valorarà si l’alumne participa positivament a classe. Es valoraran de manera 
positiva les tasques fetes (exercicis, deures, workbook, pàgina web, Google 
Classroom, redaccions, etc.), tot i que estiguin equivocades, ja que es considera 
que el feedback errada-correcció és part del procés d’aprenentatge. 

Abandonament de la materia 



68 
 

Un alumne amb una actitud reiteradament negativa no podrà aprovar l’avaluació. 
La manca continuada de participació i implicació en el desenvolupament de les 
classes i la no realització de les tasques encomanades (després d’haver avisat  
al tutor/a i d’haver-ho notificat a l’agenda) pot invalidar l’aplicació general dels 
criteris de qualificació establerts i justificar la no superació de la matèria. 
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 Criteris de qualificació que s'aplicaran a 1r de Batxillerat 

 Avaluació contínua, Cada avaluació recupera la anterior (ja que s’avaluen 
els continguts i les competències d’una manera global ) 

 La nota final del curs serà la de la 3a avaluació ja que s'hauran treballat 
tots els continguts. 

Es contemplen tres blocs per avaluar: 

 la comprensió i expressió escrita (reading i writing). 
  la gramàtica i el vocabulari (use of English) 

Per tal de poder avaluar els dos blocs esmentats amb la màxima fiabilitat, 
hi haurà com a mínim dos exàmens  per avaluació. 

 També s’avaluaran el listening i l’speaking. Aquesta última destresa, 
l’speaking, serà avaluada pel professor mitjançant el seguiment diari de 
classe. A més, el professor podrà decidir si inclou alguna prova oral de 
caire més formal. En qualsevol cas, la nota d’speaking tendrà dos 
aspectes igualment importants: l’actitud de l’alumne a l’hora de fer 
activitats orals: esforç, atenció, col·laboració amb el professor i els 
companys; i la pròpia producció oral. 

 

Reading/ writing: 50% 

Use of English: 40% 

Oral skills (listening/speaking): 

10%  (el professor decidirà en cada cas el pes de l’speaking i el listening 

 a l’hora  de calcular aquest 10%, d’acord amb el temps que se’ls hagi 

pogut dedicar a classe) 

-És necessària una actitud de respecte al professor i a la resta de companys. Cal 
mostrar atenció i romandre en silenci a l’aula. L’alumne que manifesti una mala 
actitud reiterada podrà perdre fins a 1 punt de la nota mitjana d'avaluació. 

-Tasques de casa per entregar al professor/a : Caldrà entregar-les puntualment. 
El professor podrà no acceptar-les passat el termini fixat per l’entrega. Aquestes 
tasques seran orientatives i valorades positivament pel professor, però no es 
tindran en compte per fer la mitjana. En qualsevol cas, totes les tasques són 
obligatòries i el fet de no entregar-les podrà baixar fins a 1 punt la nota mitjana 
d’avaluació. 

Criteris de qualificació que s'aplicaran a 2n de Batxillerat 
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 Avaluació contínua, Cada avaluació recupera la anterior (ja que s’avaluen 
els continguts i les competències d’una manera global ) 

 La nota final del curs serà la de la 3a avaluació ja que s'hauran treballat 
tots els continguts. 

 En cap cas aquesta nota final serà el resultat d'un examen final sinó que 
l'alumne tendrá un mínim de dues proves per tema impartit a la 3a 
avaluació (prova de Use of English i prova de Reading/Writing) 

 

Es contemplen dos grans blocs per avaluar: 

 la comprensió i expressió escrita (reading i writing) 
  la gramàtica i el vocabulari (use of English). 

Per tal de poder avaluar els dos blocs esmentats amb la màxima fiabilitat, hi 
haurà com a mínim dos exàmens  per avaluació. 

 

Reading/ writing: 60% 

Use of English : 40% 

 

 Listening i speaking: Es treballaran ambdues destreses a l’aula, però no 
amb exàmens formals. A més, s’exigirà als alumnes que parlin a classe en 
anglès. La no participació en aquestes tasques orals podrà fer baixar fins a 
1 punt la nota mitjana d'avaluació. 

 *Si la UIB decideix incloure proves d’audició o orals a les PBAU, ens 
reunirem per incloure un % de la nota final per a Listening/Speaking. 

 

Tasques de casa per entregar al professor/a : Caldrà entregar-les puntualment. 
El professor podrà no acceptar-les passat el termini fixat per l’entrega. Aquestes 
tasques són orientatives per al professor/a i per a l’alumne però no es tindran en 
compte per fer la mitjana. En qualsevol cas, totes les tasques són obligatòries i el 
fet de no entregar-les podrà baixar fins a 1 punt la nota mitjana d’avaluació. 

 

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA PENDENT D’ANGLÈS 

 

Pendents de 1r, 2n i 3r d’ESO 
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Activitats de recuperació i mesures de suport per als alumnes amb la matèria 
pendent 

Seguiment per part del professor/a del grup actual. 

•El professor/a farà un seguiment a tots els seus grups dels alumnes amb la 
matèria pendent. 

•El professor/a valorarà les necessitats d’aquest alumnat i procurarà ajudar-los. 

•Els alumnes d’ESO que vagin regularment a les classes de repàs i facin les 
tasques podran pujar fins a un 10% la nota de la recuperació. 

 classes de reforç de 2n d’ESO  els dimarts de 14:05 a 15:00 
 classes de reforç de 1r d’ESO els dijous de 14:05 a 15:00 
 classes de reforç de 3r d’ESO dimecres horabaixa  

 

                                         RECUPERACIÓ DE PENDENTS  A L’ESO 

CURS 
ACTUAL 

Aprova 

1ª avaluació 

Suspèn 

1ª avaluació 

Aprova 

2ª avaluació 

Suspèn 

2ª avaluació 

EXÀMEN
S 
PENDEN
TS DE 1r 
, 2n i 3r 
d’ESO* 

APROVA 

UNITATS 1-2 

DELS 

CURSOS 

ANTERIORS 

 

Ha de fer el 
primer 

PARCIAL 

UNITS 1-2 

DELS 

CURSOS 

ANTERIORS 

( 17 de febrer) 

RECUPERA 

ELS 

CURSOS 

ANTERIORS 

Ha de fer el segon 

PARCIAL 

UNITS 3-5 

o GLOBAL 

UNITS 1-5 

DELS 

CURSOS 

ANTERIORS 

(21 d’abril) 

* A l'alumnat del programa de PMAR i PRAQ, se'ls facilitarà la recuperació de les 
matèries pendents, fent exàmens dels continguts mínims de cada curs. 

 

 

 

 

                    RECUPERACIÓ DE  PENDENTS  A 1r DE BATXILLERAT 

Pendents de 1r de 
Batxillerat 

Seguiment per part del professor/a del grup actual. 

Examen global, en dues parts (Reading + Writing, i Use 



72 
 

 of English) 

(una convocatòria al 17 de febrer i un altre al 21 d’abril ). 

Si aproven una d’aquestes convocatòries , ja els queda 
l’anglès de 1r aprovat. 

A més disposaràn  d'una convocatòria extraordinària al 
juny. 

Si aproven la segona avaluació de 2n batxillerat, 
recuperen 1r batxillerat. 

Si aproven la tercera avaluació  de 2n batxillerat 
recuperen 1r batxillerat. 

 

PROVES EXTRAORDINÀRIES AL SETEMBRE (ANGLÈS) 

Activitats de suport i orientació per a la superació de les proves extraordinàries 

al setembre i les de juny en el cas de 2n Batxillerat. 

 

•A final de curs, el professor/a s'assegura que tots els alumnes que suspenen al juny 

tinguin ben clars els continguts de les proves de setembre. 

•El professor/a orientarà als alumnes sobre la millor manera de preparar la prova de 

setembre, tant pel que fa als materials disponibles com a la manera de distribuir-se la 

feina. 

  

SUBDEPARTAMENT D’ALEMANY 

  

Procediments i instruments 

  

L’avaluació serà un procés continu en que es tindran en compte els següents aspectes: 

1. Subjectius: participació, assistència i comportament. 

2. Objectius: presentació de treballs proposats i realització de proves escrites d’acord amb 

els continguts treballats a classe. 

Es faran dues proves orals i escrites per avaluació. Unes a la meitat de l’avaluació i les altres al 

fi de la mateixa. 

  

Criteris de qualificació: 

  

Activitats, exercicis  realitzats a classe i participació: un 10% de la nota. 

Comportament:       10% 

Prova oral:               30% 

Proves escrites:      50% 

  

Alumnes pendents: 
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Rebran material per escrit i faran una prova escrita i oral 

  

  

SUBDEPARTAMENT DE FRANCÈS 

  

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE.  

La diversitat de possibles nivells inicials aconsella remetre l’avaluació fonamentalment al grau 

d’avanç que s’ha assolit a partir de la situació de partida de cadascun dels alumnes. 

 

Adequació i seqüència dels criteris d’avaluació, per cursos. 

 

Cada unitat o mòdul s’avaluarà els alumnes en cada competència, seguint el model dels 

exàmens del DELF. 

Ocasionalment s’avaluarà l’adquisició de determinat contingut gramatical. 

 

Per a la superació del curs, l'alumnat haurà d'assolir els objectius següents: 

 

a) En competències  comunicatives: 

         -Extreure informació global d'un text escrit i de missatges orals. 

  -Participar en converses amb un francès fàcil. 

         -Llegir de manera autònoma texts senzills. 

         -Expressar missatges breus i senzills sobre temes quotidians. 

b) En continguts gramaticals: 

         -Utilitzar el coneixement dels aspectes formals del codi de la llengua francesa. 

         -Induir regles de funcionament de la llengua francesa. 

         -Emprar termes lingüístics bàsics per referir-se a elements gramaticals. 

c) En aspectes socioculturals 

- Reconèixer elements socioculturals que apareixen de manera explícita en texts. 

- Mostrar respecte pels valors culturals. 

- Comparar aspectes socioculturals que transmeti la llengua francesa  amb els propis. 

 

 

L’avaluació serà contínua. Per aprovar l’assignatura s’haurà d’aprovar l’avaluació ordinària de 

juny. 
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L'avaluació tindrà en compte tant els exàmens escrits com l'actitud i el treball a classe i a casa. 

Per tant, quedarà de la següent forma: 

  

  

2n ESO Examen: 60% Treball: 20% Actitud: 20% 

3r ESO Examen: 70% Treball: 20% Actitud: 10% 

2n  Batxillerat Examen: 80% Treball: 10% Actitud: 10% 

 

 

Criteris i procediments de recuperació:                              

Com ja hem explicat a l’apartat anterior, es tracta d’una avaluació contínua, és a dir, que 

observam durant tot el curs el procés d’aprenentatge dels alumnes. Així, cada avaluació 

aprovada, suposa la recuperació de l’avaluació anterior, és a dir, si un alumne suspèn la 

1ªavaluació, queda recuperada, si aprova la 2ª. Si aprova la darrera avaluació, recupera les 

dues anteriors. És per això molt important que els alumnes facin feina al llarg de tot el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

   Els alumnes que no aproven la darrera avaluació queden convocats per una recuperació el 

mes de setembre. 

 

 Els alumnes que cursin 2n, 3r o 4t d’ESO i tenguin pendent el francès del curs anterior, 

recuperaran l’assignatura, si aproven la 1ª o 2ª avaluació del curs en el qual estan. En cas 

contrari, realitzaran un examen de recuperació en el mes de maig. Aquesta data ve donada per 

caporalia d’estudis. Si encara no han recuperat, tenen una altre oportunitat a setembre. 

 

  

DEPARTAMENT DE LLENGÜES I CULTURA CLÀSSIQUES 

  

Llatí de 4t d'ESO i Llatí i Grec de 1r i 2n de Batxillerat. 

  

1. Per cada falta d'ortografia (en castellà o català) no repetida es restarà 0.1 a la nota final, fins 

a un màxim de 2 punts. 
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2. En els treballs i exàmens es valorarà la presentació i la correcció ortogràfica i sintàctica, així 

com la manca d’ordre, coherència, cohesió i adequació en el desenvolupament de les 

preguntes teòriques. En els exercicis pràctics es requereix claredat i precisió. 

3. Si un alumne no es presenta a l’examen el dia fixat perquè no ha vingut o s’ha absentat del 

centre, en un termini màxim de tres dies, podrà sol·licitar de fer l’examen si ho justifica 

formalment (arguments i documents adients). Si no ho justifica, serà qualificat amb un 0. 

Igualment, si un alumne no lliura els treballs i/o resums en la data acordada, tindrà un 0 

directament llevat que estigui ben justificat.  

4. Es realitzarà un mínim de dos exàmens per avaluació. La nota de l’avaluació sortirà de la 

mitjana ponderada dels exàmens realitzats (85% -ESO-, 90% -BATX-) i dels treballs i/o resums 

(15% -ESO-, 10% -BATX-). L'observació de la participació i del treball en classe s´usarà per 

l'arrodoniment de la nota final.  

5. L’avaluació és contínua al llarg del curs. Si es suspèn una avaluació i s´aprova la següent, 

queda recuperada (amb un 5) si no es treu menys d'un 4. La qualificació final del curs serà la 

nota mitjana de les tres avaluacions. 

6. Si un alumne de 4t o de 1r no aprova l'assignatura al juny, haurà de fer un examen de 

recuperació al setembre de tots el continguts del curs escolar. Els alumnes de 2n que no 

aprovin al maig hauran de fer una recuperació de tot el curs al juny. 

 

 

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 

1 ESO MATEMÀTIQUES 

Escenaris A i B 

Criteris d’avaluació i qualificació de les matemàtiques de 1 ESO 

Es farà un o més examens parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un examen 
global per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 75 % de la mitjana dels parcials més el 25 % de 
l’examen global. 

La nota de l'avaluació sortirà del 80 % dels exàmens i 20% de del quadern, feina a 
casa, actitud a classe i altres observacions. 

En el cas que la nota de l'avaluació sigui inferior a 5 però l'examen global d'avaluació 
sigui 5 o superior, la nota de l'avaluació serà 5 si es té aprovat la part corresponent a 
(quadern, feina a casa , actitud a classe i altres observacions). 

La nota de final de curs sortirà de : 
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90 % de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

10% de la nota del treball de projectes. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen per avaluacions per a aquells alumnes que ho 
necessitin. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les 
feines d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

Escenari C 

Criteris d’avaluació i qualificació per les Matemàtiques de 1 ESO 

Es faran exàmens online telemàtics parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un 
examen global per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 
l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 
del parcial i ⅔ de la nota del global. 

La nota de l'avaluació sortirà del 50 % dels exàmens i 50% del meets, feina a casa, 
actitud a classe virtual , entrega de feines i altres observacions . 

Repartida de la següent forma: 

Notes examen: 50% 

Meets: 20% ( participació activa: puntualitat, càmera encesa i interacció) 

Treballs 30% ( no s’admeten treballs fora de termini) 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen global per a aquells alumnes que ho necessitin, 
adaptat a les possibilitats tecnològiques. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 
d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

2 ESO
 
MATEMÀTIQUES 

Escenaris A i B 

Criteris d’avaluació i qualificació per les matemàtiques de 2 ESO 
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Es faran exàmens parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un examen global 
per avaluació ( Entre parcials i global es faran un  mínim 2 per avaluació). 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 
l’examen 

global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota del parcial 

i ⅔ de la nota del global. 

La nota de l'avaluació sortirà del 80 % dels exàmens i 20% de del quadern, feina a 
casa, actitud a classe i altres observacions . 

En el cas que la nota de l'avaluació sigui inferior a 5 però l'examen global d'avaluació 
sigui 5 o superior,  la nota de l'avaluació serà 5 si es té aprovat la part corresponent a 
(quadern, feina a casa , actitud a classe i altres observacions). 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen per avaluacions per a aquells alumnes que ho 
necessitin. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 
d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

Escenari C 

Criteris d’avaluació i qualificació per les Matemàtiques de 2n ESO 

Es faran exàmens online telemàtics parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un 

examen global per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global. 

La nota de l'avaluació sortirà del 50 % dels exàmens i 50% del meets, feina a casa,  

actitud a classe virtual , entrega de feines i altres observacions . 

Repartida de la següent forma: 

Notes examen: 50% 

Meets: 20% ( participació activa: puntualitat, càmera encesa i interacció) 

Treballs : 30% ( no s’admeten treballs fora de termini) 
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La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen global per a aquells alumnes que ho necessitin, 
adaptat a les possibilitats tecnològiques. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 
d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

Pendents ( Escenaris A,B ,C) 

Hi ha quatre possibilitats per recuperar les Matemàtiques del curs anterior.  
 Si  un alumne/a aprova les dues primeres avaluacions del curs actual, 
 automàticament li queda aprovada la pendent. 
 Si  no aprova les dues primeres avaluacions, es pot presentar a un  examen de 
pendents a la convocatòria corresponent. 
 Si  l’alumne treu un 4 del curs actual al mes de juny el suspèn, però  li aprova les 
matemàtiques del curs anterior. 
 I com a darrera oportunitat, aprovar l'examen de pendents a la prova 
 extraordinària de setembre. 

  

3 ESO MATEMÀTIQUES APLICADES 

Escenaris A i B 

Criteris d’avaluació i qualificació per les Matemàtiques Aplicades 3r ESO 

Al llarg de cada avaluació, es faran exàmens parcials i un examen global de forma que, 

a cada avaluació , s’ha de fer un  mínim 2 exàmens incloent-hi el global. 

La nota d’exàmens: si es fa més d’un parcial, s’obtindrà fent, 50 % de la mitjana dels 

parcials + 50 % de l’examen global. En cas de fer un sol parcial, la nota d’aquest 

suposarà ⅓ de la nota d’exàmens i ⅔ correspondrà a la nota del global. 

La nota de l'avaluació serà 80 % de la nota d’exàmens + 20% actitud (quadern, feina a 

casa, participació a classe i altres observacions) . 

Si la nota de l'avaluació sortís inferior a 5, però l'examen global d'avaluació sigui 5 o 

superior, la nota de l'avaluació serà 5 només si es té aprovat la part corresponent a 

(quadern, feina a casa , actitud a classe i altres observacions). 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 
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A final de curs es realitzarà un examen per avaluacions per a aquells alumnes que ho 

necessitin. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 

d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

Escenari C 

Criteris d’avaluació i qualificació per les Matemàtiques Aplicades 3 ESO 

Es faran exàmens online telemàtics parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un 

examen global per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global. 

La nota de l'avaluació sortirà del 50 % dels exàmens i 50% del meets, feina a casa, 

actitud a classe virtual , entrega de feines i altres observacions . 

Repartida de la següent forma: 

Notes examen: 50% 

Meets: 20% ( participació activa: puntualitat, càmera encesa i interacció) 

Treballs 30% ( no s’admeten treballs fora de termini) 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen global per a aquells alumnes que ho necessitin, 

adaptat a les possibilitats tecnològiques. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 

d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

Pendents 

Hi ha quatre possibilitats per recuperar les Matemàtiques del curs anterior. 

Si un alumne/a aprova les dues primeres avaluacions del curs actual, automàticament li 

queda aprovada la pendent. 
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Si no aprova les dues primeres avaluacions, es pot presentar a un examen de 

pendents a la convocatòria corresponent. 

Si l’alumne treu un 4 del curs actual al mes de juny el suspèn, però li aprova les 

matemàtiques del curs anterior. 

I, com a darrera oportunitat, aprovar l'examen de pendents a la prova extraordinària de 

setembre. 

 

3 ESO MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES 

Escenari A i B 

Criteris d’avaluació i qualificació per les Matemàtiques Acadèmiques 3r ESO 

Es faran exàmens   parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un examen global 

per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global. 

La nota de l'avaluació sortirà del 80 % dels exàmens i 20% de del quadern, feina a 

casa, actitud a classe i altres observacions . 

En el cas que la nota de l'avaluació sigui inferior a 5 però l'examen global d'avaluació 

sigui 5 o superior, la nota de l'avaluació serà 5 si es té aprovat la part corresponent a 

(quadern, feina a casa, actitud a classe i altres observacions). 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen per avaluacions per a aquells alumnes que ho 

necessitin. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 

d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

Escenari C 

Criteris d’avaluació i qualificació per les Matemàtiques Acadèmiques de 3 ESO 
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Es faran exàmens online telemàtics parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un 

examen global per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global. 

La nota de l'avaluació sortirà del 50 % dels exàmens i 50%  del meets,  feina a casa,  

actitud a classe virtual , entrega de feines i altres observacions . 

Repartida de la següent forma: 

Notes examen: 50% 

Meets: 20% ( participació activa: puntualitat, càmera encesa i interacció) 

Treballs 30% ( no s’admeten treballs fora de termini) 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen global per a aquells alumnes que ho necessitin, 

adaptat a les possibilitats tecnològiques. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 

d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

Pendents 

Hi ha quatre possibilitats per recuperar les Matemàtiques del curs anterior. 

Si un alumne/a aprova les dues primeres avaluacions del curs actual, automàticament li 

queda aprovada la pendent. 

Si no aprova les dues primeres avaluacions, es pot presentar a un examen de 

pendents a la convocatòria corresponent. 

Si l’alumne treu un 4 del curs actual al mes de juny el suspèn, però li aprova les 

matemàtiques del curs anterior. 

I, com a darrera oportunitat, aprovar l'examen de pendents a la prova extraordinària de 
setembre. 
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4 ESO MATEMÀTIQUES APLICADES 

Escenaris A i B 

Criteris d’avaluació i qualificació 4t eso aplicades 

Es faran exàmens parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un examen global 
per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global.    

La nota de l'avaluació sortirà del 90 % dels exàmens i 10% de del quadern, feina a 

casa, actitud a classe i altres observacions . 

En el cas que la nota de l'avaluació sigui inferior a 5 però l'examen global d'avaluació 

sigui 5 o superior, la nota de l'avaluació serà 5 si es té aprovat la part corresponent a 

(quadern, feina a casa , actitud a classe i altres observacions). 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen per avaluacions per a aquells alumnes que ho 
necessitin. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 
d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

Escenari C 

Criteris d’avaluació i qualificació per les Matemàtiques ESO 

Es faran exàmens online telematics parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un 
examen global per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim 2 per 
avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global. 

La nota de l'avaluació sortirà del 50 % dels exàmens i 50% del meets, feina a casa, 

actitud a classe virtual , entrega de feines i altres observacions . 

Repartida de la següent forma: 

Notes examen: 50% 

Meets:   20% ( participació activa: puntualitat, càmera encesa i interacció) 
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Treballs 30% ( no s’admeten treballs fora de termini)      

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen global per a aquells alumnes que ho necessitin, 
adaptat a les possibilitats tecnològiques. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 
d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

Pendents 

Hi ha quatre possibilitats per recuperar les Matemàtiques del curs anterior. 

Si un alumne/a aprova les dues primeres avaluacions del curs actual, automàticament li 

queda aprovada la pendent. 

Si no aprova les dues primeres avaluacions, es pot presentar a un examen de 

pendents a la convocatòria corresponent. 

Si l’alumne treu un 4 del curs actual al mes de juny el suspèn, però li aprova les 

matemàtiques del curs anterior. 

I, com a darrera oportunitat, aprovar l'examen de pendents a la prova extraordinària de 
setembre. 

4 ESO MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES 

Escenaris A i B 

Criteris d’avaluació i qualificació per les  Matemàtiques Acadèmiques 4t ESO 

Es faran exàmens parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un examen global 

per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global. 

La nota de l'avaluació sortirà del 90 % dels exàmens i 10% de del quadern, feina a 

casa, actitud a classe i altres observacions . 
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En el cas que la nota de l'avaluació sigui inferior a 5 però l'examen global d'avaluació 

sigui 5 o superior,  la nota de l'avaluació serà 5 si es té aprovat la part corresponent a 

(quadern, feina a casa , actitud a classe i altres observacions). 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen per avaluacions per a aquells alumnes que ho 

necessitin. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 

d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

Escenaris C 

Criteris d’avaluació i qualificació per les Matemàtiques Acadàmiques de 4 ESO 

Es faran exàmens online telemàtics parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un 

examen global per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global. 

La nota de l'avaluació sortirà del 50 % dels exàmens i 50% del meets, feina a casa, 

actitud a classe virtual , entrega de feines i altres observacions . 

Repartida de la següent forma: 

Notes examen: 50% 

Meets: 20% ( participació activa: puntualitat, càmera encesa i interacció) 

Treballs 30% ( no s’admeten treballs fora de termini) 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen global per a aquells alumnes que ho necessitin, 

adaptat a les possibilitats tecnològiques. 
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La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 

d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

Pendents 

Hi ha quatre possibilitats per recuperar les Matemàtiques del curs anterior. 

Si un alumne/a aprova les dues primeres avaluacions del curs actual, automàticament li 

queda aprovada la pendent. 

Si no aprova les dues primeres avaluacions, es pot presentar a un examen de 

pendents a la convocatòria corresponent. 

Si l’alumne treu un 4 del curs actual al mes de juny el suspèn, però li aprova les 

matemàtiques del curs anterior. 

I, com a darrera oportunitat, aprovar l'examen de pendents a la prova extraordinària de 
setembre. 

1 BATXILLERAT MATEMÀTIQUES I 

Escenaris A i B 

Criteris d’avaluació i recuperació 

Es faran exàmens parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un examen global 
per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim de 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global.    

La nota de l'avaluació sortirà del 90 % dels exàmens i 10% de del quadern, feina a 

casa, actitud a classe i altres observacions . 

En el cas que la nota de l'avaluació sigui inferior a 5 però l'examen global d'avaluació 

sigui 5 o superior, la nota de l'avaluació serà 5 si es té aprovat la part corresponent a 

(quadern, feina a casa , actitud a classe i altres observacions). 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses: A final de curs es realitzarà un examen global que 
tindrà caràcter de recuperació pels suspesos i pot servir per pujar un punt la nota final. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen. 
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S’entén per abandonament: no assistir a classe, assistir a classe però no realitzar, com 
a mínim, el 30% de les tasques encomanades o no presentar-se a les proves 
extraordinàries de setembre, sense causa degudament justificada, a criteri de l’equip 
docent de la junta d’avaluació. 

Escenari C 

Criteris d’avaluació i recuperació 

Es faran exàmens parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un examen global 
per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim de 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global.   

La nota de l'avaluació sortirà del 50 % dels exàmens i 50% del meets, feina a casa, 

actitud a classe virtual , entrega de feines i altres observacions . 

Repartida de la següent forma: 

Notes examen: 50% 

Meets:   20% ( participació activa: puntualitat, càmera encesa i interacció) 

Treballs 30% ( no s’admeten treballs fora de termini) 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen global per a aquells alumnes que ho necessitin, 
adaptat a les possibilitats tecnològiques. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 
d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

 

Concepte d’abandonament de l’assignatura 

S’entén per abandonament: no assistir a classe, assistir a classe (meet) però no 
realitzar, com a mínim, el 30% de les tasques encomanades o no presentar-se a les 
proves extraordinàries de setembre, sense causa degudament justificada, a criteri de 
l’equip docent de la junta d’avaluació. 

 

1 BATXILLERAT MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES 

SOCIALS I 
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Escenari A i B 

Criteris d’avaluació i recuperació 

Es faran exàmens parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un examen global 
per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim de 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global.    

La nota de l'avaluació sortirà del 90 % dels exàmens i 10% de del quadern, feina a 

casa, actitud a classe i altres observacions . 

En el cas que la nota de l'avaluació sigui inferior a 5 però l'examen global d'avaluació 

sigui 5 o superior, la nota de l'avaluació serà 5 si es té aprovat la part corresponent a 

(quadern, feina a casa , actitud a classe i altres observacions). 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions 

Recuperació avaluacions suspeses. A final de curs es realitzarà un examen global que 
tindrà caràcter de recuperació pels suspesos i pot servir per pujar un punt la nota final. 
La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen. 

Concepte d’abandonament de l’assignatura 

S’entén per abandonament: no assistir a classe, assistir a classe però no realitzar, com 
a mínim, el 30% de les tasques encomanades o no presentar-se a les proves 
extraordinàries de setembre, sense causa degudament justificada, a criteri de l’equip 
docent de la junta d’avaluació. 

Escenari C 

Criteris d’avaluació i recuperació 

Es faran exàmens parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un examen global 
per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim de 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global.  

La nota de l'avaluació sortirà del 50 % dels exàmens i 50% del meets, feina a casa, 

actitud a classe virtual , entrega de feines i altres observacions . 

Repartida de la següent forma: 

Notes examen: 50% 
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Meets:   20% ( participació activa: puntualitat, càmera encesa i interacció) 

Treballs 30% ( no s’admeten treballs fora de termini) 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen global per a aquells alumnes que ho necessitin, 
adaptat a les possibilitats tecnològiques. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 
d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

Concepte d’abandonament de l’assignatura 

S’entén per abandonament: no assistir a classe, assistir a classe (meet) però no 
realitzar, com a mínim, el 30% de les tasques encomanades o no presentar-se a les 
proves extraordinàries de setembre, sense causa degudament justificada, a criteri de 
l’equip docent de la junta d’avaluació. 

 

2 BATXILLERAT MATEMÀTIQUES II 

Escenari A i B 

Criteris d’avaluació i recuperació 

Es faran exàmens parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un examen global 
per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim de 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global.    

La nota de l'avaluació sortirà del 90 % dels exàmens i 10% de del quadern, feina a 

casa, actitud a classe i altres observacions . 

En el cas que la nota de l'avaluació sigui inferior a 5 però l'examen global d'avaluació 

sigui 5 o superior, la nota de l'avaluació serà 5 si es té aprovat la part corresponent a 

(quadern, feina a casa , actitud a classe i altres observacions). 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen global que tindrà caràcter de recuperació pels 
suspesos i pot servir per pujar un punt la nota final. 
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La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen. 

Concepte d’abandonament de l’assignatura 

S’entén per abandonament: no assistir a classe, assistir a classe però no realitzar, com 
a mínim, el 30% de les tasques encomanades o no presentar-se a les proves 
extraordinàries de setembre, sense causa degudament justificada, a criteri de l’equip 
docent de la junta d’avaluació. 

Escenari C 

Criteris d’avaluació i recuperació 

Es faran exàmens parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un examen global 
per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim de 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global.  

La nota de l'avaluació sortirà del 50 % dels exàmens i 50% del meets, feina a casa, 

actitud a classe virtual , entrega de feines i altres observacions . 

Repartida de la següent forma: 

Notes examen: 50% 

Meets:   20% ( participació activa: puntualitat, càmera encesa i interacció) 

Treballs 30% ( no s’admeten treballs fora de termini) 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen global per a aquells alumnes que ho necessitin, 
adaptat a les possibilitats tecnològiques. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 
d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

 

Concepte d’abandonament de l’assignatura 

S’entén per abandonament: no assistir a classe, assistir a classe (meet) però no 
realitzar, com a mínim, el 30% de les tasques encomanades o no presentar-se a les 
proves extraordinàries de setembre, sense causa degudament justificada, a criteri de 
l’equip docent de la junta d’avaluació. 
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PENDENTS DE 1r de BATXILLERAT 

 Hi ha dues maneres d’aprovar: 

1) Assistir a les classes de repàs de dimecres on es valorarà  positivament 
l’assistència i la realització de les tasques  encomanades . En aquest cas 
podran fer la recuperació mitjançant  exàmens parcials sobre la matèria 
treballada en aquestes classes.  En cas de suspendre podran presentar-se a l’ 
examen del mes de  maig. 

2) Es farà un únic examen el mes de maig a aquells alumnes que no  vagin a les 
classes de repàs del dimecres horabaixa o no  complesquin els requisits per ser 
avaluats parcialment. 
 

 

2 BATXILLERAT MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES 
SOCIALS II 

Escenari A i B 

Criteris d’avaluació i recuperació 

Es faran exàmens parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un examen global 
per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim de 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global.    

La nota de l'avaluació sortirà del 90 % dels exàmens i 10% de del quadern, feina a 

casa, actitud a classe i altres observacions . 

En el cas que la nota de l'avaluació sigui inferior a 5 però l'examen global d'avaluació 

sigui 5 o superior, la nota de l'avaluació serà 5 si es té aprovat la part corresponent a 

(quadern, feina a casa , actitud a classe i altres observacions). 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses. A final de curs es realitzarà un examen global que 
tindrà caràcter de recuperació pels suspesos i pot servir per pujar un punt la nota final. 
La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen. 

Concepte d’abandonament de l’assignatura 

S’entén per abandonament: no assistir a classe, assistir a classe però no realitzar, com 
a mínim, el 30% de les tasques encomanades o no presentar-se a les proves 
extraordinàries de setembre, sense causa degudament justificada, a criteri de l’equip 
docent de la junta d’avaluació. 
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Escenari C 

Criteris d’avaluació i recuperació 

Es faran exàmens parcials durant l’avaluació, i també es realitzarà un examen global 
per avaluació ( Entre parcials i global es faran un mínim de 2 per avaluació) 

La nota dels exàmens sortirà del 50 % de la mitjana dels parcials més el 50 % de 

l’examen global, si es fa més d’un parcial. Si es fa un sol parcial es farà ⅓ de la nota 

del parcial i ⅔ de la nota del global.  

La nota de l'avaluació sortirà del 50 % dels exàmens i 50% del meets, feina a casa, 

actitud a classe virtual , entrega de feines i altres observacions . 

Repartida de la següent forma: 

Notes examen: 50% 

Meets:   20% ( participació activa: puntualitat, càmera encesa i interacció) 

Treballs 30% ( no s’admeten treballs fora de termini) 

La nota de final de curs sortirà de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. 

Recuperació avaluacions suspeses 

A final de curs es realitzarà un examen global per a aquells alumnes que ho necessitin, 
adaptat a les possibilitats tecnològiques. 

La nota de setembre serà la nota numèrica de l'examen i es tindrà en compte les feines 
d'estiu (màxim 1 punt) que han lliurat els alumnes escrites per ells mateixos. 

 

 

Concepte d’abandonament de l’assignatura 

S’entén per abandonament: no assistir a classe, assistir a classe (meet) però no 
realitzar, com a mínim, el 30% de les tasques encomanades o no presentar-se a les 
proves extraordinàries de setembre, sense causa degudament justificada, a criteri de 
l’equip docent de la junta d’avaluació. 

PENDENTS DE 1r de BATXILLERAT 

 Hi ha dues maneres d’aprovar: 
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3) Assistir a les classes de repàs de dimecres on es valorarà  positivament 
l’assistència i la realització de les tasques  encomanades . En aquest cas 
podran fer la recuperació mitjançant  exàmens parcials sobre la matèria 
treballada en aquestes classes.  En cas de suspendre podran presentar-se a l’ 
examen del mes de  maig. 

4) Es farà un únic examen el mes de maig a aquells alumnes que no  vagin a les 
classes de repàs del dimecres horabaixa o no  complesquin els requisits per ser 
avaluats parcialment. 
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DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE ESO 

 
1.1º de ESO 

- Los objetivos y criterios son los de la programación. Evaluación continua en el temario 

de lengua. 

- Las lecturas si están suspendidas, se pueden recuperan en junio. 

- Sobre la nota de evaluación: el 60% Exámenes de contenidos + Lectura: 3 notas por 

evaluación. 

(2 TEMAS aproximadamente cada examen. 4 temas por evaluación) 

- 40% Procedimientos diarios (notas de clase, deberes, cuaderno y actitud). La no 

presentación de algún trabajo supondrá una nota de 0, que hará media con el resto de 

notas, tanto en la actitud, como en los procedimientos. 

- Lectura obligatoria, indispensable para aprobar la evaluación. Si se suspende, habrá 

que recuperarla. 

- Para poder hacer media entre los tres exámenes, hay que tener un 4 de cada uno, 

como mínimo. Solo en casos excepcionales se podrá hacer media por debajo de esta 

nota.- Habrá que recuperar todos los exámenes, que no se realizan en la fecha fijada. 

- Ortografía: En lugar de penalizar los errores ortográficos o de expresión, el 

Departamento decide puntuar los exámenes sobre 9 puntos y dejar el punto extra, 

fraccionado se entiende, para valorar la falta de errores. Si un alumno tiene muchas 

faltas no obtendrá ninguna bonificación. 

-Presentación: una presentación deficiente, sin márgenes, sucia... también podrá ser 

objeto de penalización (hasta -0'5 puntos). 

- La nota final de junio se obtendrá de las notas de las tres evaluaciones parciales en 

los siguientes porcentaje: 20% de la 1ª evaluación; 30% de la 2ª evaluación y 50% de 

la 3ª evaluación. Esto será el 80% de la nota final y el 20% restante será la nota de los 

proyectos (10% de cada cuatrimestre) . 
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Primero de Eso. Escenario C. 

 

En caso de confinamiento de todo el alumnado se priorizarán actividades de 

producción y comprensión de textos por parte de los alumnos ( tanto orales como 

escritos), se elaborarán periódicamente cuestionarios, sobre todo para reforzar los 

aspectos gramaticales y ayudar a los alumnos en las lecturas obligatorias y se 

potenciará la búsqueda de información, así como la utilización de diferentes 

herramientas y plataformas digitales (google sites, genial.ly, padlet, …) por parte 

del alumnado para ordenar dicha información    sobre diferentes aspectos 

relacionados con nuestra asignatura. 

Nota de evaluación: 

 20% lectura obligatoria del trimestre 

 20% cuestionarios 

 50% diferentes actividades propuestas por el profesor a lo largo del período 

de confinamiento. 

 10% asistencia regular y adecuada a las videoconferencias. 

 

Para las lecturas obligatorias, en caso de confinamiento de todo el alumnado, se 

pueden crear Clubs de lectura aprovechando los títulos disponibles en la 

plataforma Eduteca de la cual nuestro centro forma parte. 

 

  

2. 2º de ESO 

- Objetivos y criterios de la programación. Evaluación continua en el temario de lengua. 

- Las lecturas, si están suspendidas, se tienen que recuperar en junio. 

- Sobre la nota de evaluación: 70 % Exámenes de contenidos + Lectura: 3 notas por 

evaluación. 

(2 TEMAS aproximadamente cada examen. 4 temas por evaluación) 

- 30% Procedimientos diarios (notas de clase, deberes, cuaderno y actitud). La no 

presentación de algún trabajo supondrá una nota de 0, que hará media con el resto de 

notas, tanto en la actitud, como en los procedimientos. 
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- Para poder hacer media entre los tres exámenes, hay que tener un 4 de cada uno, 

como mínimo. Solo en casos excepcionales se podrá hacer media por debajo de esta 

nota. 

- Habrá que recuperar todos los exámenes, que no se realizan en la fecha fijada. 

  

- Ortografía: En lugar de penalizar los errores ortográficos o de expresión, el 

Departamento decide puntuar los exámenes sobre 9 puntos y dejar el punto extra, 

fraccionado se entiende, para valorar la falta de errores. Si un alumno tiene muchas 

faltas no obtendrá ninguna bonificación. 

-Presentación: una presentación deficiente, sin márgenes, sucia... también podrá ser 

objeto de penalización (hasta -0'5 puntos). 

- La nota final de junio se obtendrá de las notas de las tres evaluaciones parciales en 

los siguientes porcentaje: 20% de la 1ª evaluación; 30% de la 2ª evaluación y 50% de 

la 3ª evaluación. Esto será el 80% de la nota final y el 20% restante será la nota de los 

proyectos (10% de cada cuatrimestre) . 

-Los alumnos que cursan 2º de ESO y tienen la asignatura de 1º suspendida se 

evaluarán según el progreso del curso actual: si aprueban las dos primeras 

evaluaciones aprobarán la asignatura pendiente. Si no es así, en la 2ª evaluación el 

Departamento convocará una prueba extraordinaria. En septiembre, si obtienen un 4 

del curso superior, quedará aprobada la pendiente. Durante el curso, deben acudir a 

las clases de refuerzo. 

  

2º de Eso. Escenario C. 
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En caso de confinamiento de todo el alumnado se priorizarán actividades de 

producción y comprensión de textos por parte de los alumnos ( tanto orales como 

escritos), se elaborarán periódicamente cuestionarios, sobre todo para reforzar los 

aspectos gramaticales y ayudar a los alumnos en las lecturas obligatorias y se 

potenciará la búsqueda de información, así como la utilización de diferentes 

herramientas y plataformas digitales ( google sites, genial.ly, padlet, …) por parte 

del alumnado para ordenar dicha información    sobre diferentes aspectos 

relacionados con nuestra asignatura. 

Nota de evaluación: 

 25% lectura obligatoria del trimestre 

 25% cuestionarios 

 40% diferentes actividades propuestas por el profesor a lo largo del período 

de confinamiento. 

 10% asistencia regular y adecuada a las videoconferencias. 

 

Para las lecturas obligatorias, en caso de confinamiento de todo el alumnado, se 

pueden crear Clubs de lectura aprovechando los títulos disponibles en la 

plataforma Eduteca de la cual nuestro centro forma parte. 

 

  

3. 3º de ESO 

- Objetivos y criterios de la programación. Evaluación continua en el temario de lengua. 

- Las lecturas, si están suspendidas, se recuperan en junio. 

- Sobre la nota de evaluación: 80% Exámenes + Lectura: 3 notas por evaluación. 

(2 TEMAS aproximadamente cada examen) 

- 20% Procedimientos diarios (notas de clase, deberes, cuaderno y actitud) 

- La lectura es obligatoria e indispensable para aprobar la evaluación. Si se suspende, 

habrá que recuperarla a final de curso. 

- Para poder hacer media entre los tres exámenes, hay que tener un 4 de cada uno, 

como mínimo. 
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- La nota final de junio se obtendrá de las notas de las tres evaluaciones parciales en 

los siguientes porcentajes: 20% de la 1ª evaluación; 30% de la 2ª evaluación y 50% de 

la 3ª evaluación. Esta media resultante constituirá el 80% de la nota final; el 20% 

restante lo constituirá la nota de los proyectos realizados a lo largo del curso. 

- Aquellos alumnos que presenten exámenes o trabajos copiados, bien sea de otros 

compañeros, bien sea de Internet (o sea, un mero cortar y pegar, sin elaboración 

personal ninguna), tendrán un cero en dicha prueba. Si en algún momento se detecta 

el contacto con  móviles u otros sistemas de copiado (libro, apuntes, chuletas…) 

- Ortografía: hasta 5 faltas (-0.5). De 6 a 10 faltas (-1). De 11…(-1.5). Se podrá 

descontar un máximo de 1.5 puntos sobre la calificación global. Se penalizará la 

reiteración: si la falta ha sido comentada en clase o constituye una falta muy grave, el 

criterio de corrección es más estricto: 0.25 por falta. 

-Presentación: una presentación deficiente, sin márgenes, sucia... también podrá ser 

objeto de penalización (hasta -0'5 puntos). 

- Habrá que recuperar todos los exámenes, que no se realizan en la fecha fijada. 

-Los alumnos que cursan 3º de ESO y tienen la asignatura de 2º suspendida se 

evaluarán según el progreso del curso actual: si aprueban las dos primeras 

evaluaciones aprobarán la asignatura pendiente. Si no es así, en la 2ª evaluación el 

Departamento convocará una prueba extraordinaria. En septiembre, si obtienen un 4 

del curso superior, quedará aprobada la pendiente. Durante el curso, deben acudir a 

las clases de refuerzo. 

  

 3º de ESO. Escenario C. 
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En caso de confinamiento de todo el alumnado se priorizarán actividades de 

producción y comprensión de textos por parte de los alumnos ( tanto orales como 

escritos), se elaborarán periódicamente cuestionarios, sobre todo para reforzar los 

aspectos gramaticales y ayudar a los alumnos en las lecturas obligatorias y se 

potenciará la búsqueda de información, así como la utilización de diferentes 

herramientas y plataformas digitales ( google sites, genial.ly, padlet, …) por parte 

del alumnado para ordenar dicha información    sobre diferentes aspectos 

relacionados con nuestra asignatura. 

Nota de evaluación: 

 20% lectura obligatoria del trimestre 

 35% cuestionarios 

 35% diferentes actividades propuestas por el profesor a lo largo del período 

de confinamiento. 

 10% asistencia regular y adecuada a las videoconferencias. 

 

Para las lecturas obligatorias, en caso de confinamiento de todo el alumnado, se 

pueden crear Clubs de lectura aprovechando los títulos disponibles en la 

plataforma Eduteca de la cual nuestro centro forma parte. 

 

  

  

4. 4º de ESO 

- Objetivos y criterios de la programación. Evaluación continua en el temario de lengua. 

- Sobre la nota de evaluación: 80% Exámenes + Lectura: habrá tres exámenes 

escritos por evaluación: uno de lengua, otro de literatura y otro de la lectura obligatoria. 

La puntuación será sobre 10 puntos. 3 notas por evaluación. (2 TEMAS 

aproximadamente cada examen) 

- 20% Procedimientos diarios (notas de clase, deberes, cuaderno y actitud) 

- Para poder hacer media entre los tres exámenes, hay que tener un 4 de cada uno, 

como mínimo. Esta medida podrá ser flexibilizada por la profesora si lo considera 

oportuno. 
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- Las faltas de Ortografía descontarán hasta un máximo de un punto y medio. Hasta 5 

faltas :-0.5; de 6 a 10 faltas; -1; de 11 en adelante:-1.5. Se penalizará la reiteración: si 

la falta ha sido comentada en clase o se considera muy grave, el criterio de corrección 

puede ser más estricto: hasta -0.25 por falta. 

- Habrá que recuperar todos los exámenes, que no se realizan en la fecha fijada. 

-La nota final de junio se obtendrá de las notas de las tres evaluaciones parciales en 

los siguientes porcentajes: 20% de la 1ª evaluación; 30% de la 2ª evaluación y 50% de 

la 3ª evaluación. 

- Aquellos alumnos que presenten exámenes o trabajos copiados, bien sea de otros 

compañeros, bien sea de Internet (o sea, un mero cortar y pegar, sin elaboración 

personal ninguna), tendrán un cero en dicha prueba. Si en algún momento se detecta 

el contacto con  móviles u otros sistemas de copiado (libro, apuntes, chuletas…), el 

examen se retirará y no será corregido, lo que supondrá suspender la evaluación. 

-Es importante que el alumnado sepa desde el inicio del curso que las lecturas 

obligatorias son eso, lecturas obligatorias. Para demostrar que han leído y 

comprendido la obra, realizarán un examen de lectura por evaluación. En el caso de 

suspenderlo, tendrán una segunda oportunidad en junio. 

-Se valorará positivamente (hasta 0,5p) que los alumnos/as realicen lecturas 

complementarias propuestas por el profesor, o con su visto bueno, y que el profesor 

ponderará, siempre y cuando la evaluación esté aprobada. 

-Los alumnos que cursan 4º de ESO y tienen la asignatura de 3º suspendida se 

evaluarán según el progreso del curso actual: si aprueban las dos primeras 

evaluaciones aprobarán la asignatura pendiente. Si no es así, en la 2ª evaluación el 

Departamento convocará una prueba extraordinaria. En septiembre, si obtienen un 4 

del curso superior, quedará aprobada la pendiente. Durante el curso, deben acudir a 

las clases de refuerzo. 

  

4ª de ESO. Escenario C.  
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En caso de confinamiento de todo el alumnado se priorizarán actividades de 

producción y comprensión de textos por parte de los alumnos ( tanto orales como 

escritos), se elaborarán periódicamente cuestionarios, sobre todo para reforzar los 

aspectos gramaticales y ayudar a los alumnos en las lecturas obligatorias, y se 

potenciará la búsqueda de información, así como la utilización de diferentes 

herramientas y plataformas digitales ( google sites, genial.ly, padlet, …) por parte 

del alumnado para ordenar dicha información    sobre diferentes aspectos 

relacionados con nuestra asignatura. 

Nota de evaluación: se ponderará el trabajo en los siguientes porcentajes: 

 20% lectura obligatoria del trimestre 

 35% cuestionarios 

 35% diferentes actividades propuestas por el profesor a lo largo del período 

de confinamiento. 

 10% asistencia regular y adecuada a las videoconferencias. 

 

Para las lecturas obligatorias, en caso de confinamiento de todo el alumnado, se 
pueden crear Clubs de lectura aprovechando los títulos disponibles en la 
plataforma Eduteca de la cual nuestro centro forma parte. 

  

 

5.. Recuperación de la materia pendiente en la ESO.. 

· En los diferentes cursos, los alumnos con la asignatura pendiente serán atendidos y 

evaluados por el/la profesor/-a que imparta la asignatura. durante el presente curso. 

· Por decisión del Departamento, aquellos alumnos que aprueben la 1ª y la 2ª 

evaluación del curso superior en el que están matriculados aprobarán la asignatura 

pendiente del curso anterior. Para aquellos alumnos que no aprueben por este sistema 

se realizará un examen extraordinario que se fijará en el tercer trimestre (14 de abril de 

2021) 

· En caso de que no se aprobase en estas convocatorias, en la extraordinaria de 

septiembre se aprobaría el curso inferior siempre que se llegue al 4 p en el examen del 

curso en que esté matriculado el alumno. 

·Es importante que l@s alumn@s con la asignatura pendiente acuden a las 

correspondientes clases de refuerzo, para obtener la ayuda de la profesora 

correspondiente, a saber: martes o jueves a séptima hora o miércoles por la tarde. 
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· Los alumnos de PMAR con la asignatura pendiente dependen de la valoración que 

hagan los profesores del D.O. Las cuestiones teóricas y prácticas serán del curso o 

cursos que hayan suspendido. La nota que obtengan será la única válida para la 

obtención de la nota media. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO 
 

    

6. En 1º de Bachillerato: 

Escenarios A y B 

Los exámenes se ajustarán a los conceptos y procedimientos que figuran en esta 

programación. Se realizarán tres exámenes: uno de contenidos lingüísticos (40%), otro 

de contenidos literarios (40%) y un examen de la lectura obligatoria (10%). El otro 10% 

procede del trabajo cotidiano y de la entrega de comentarios o textos argumentativos. 

Escenario C. 

En caso de confinamiento de todo el alumnado se priorizarán actividades de producción y 

comprensión de textos por parte de los alumnos ( tanto orales como escritos), se 

elaborarán periódicamente cuestionarios, sobre todo para reforzar los aspectos 

gramaticales y ayudar a los alumnos en las lecturas obligatorias y se potenciará la 

búsqueda de información, así como la utilización de diferentes herramientas y plataformas 

digitales. 

Nota de evaluación: 

·         10% lectura obligatoria del trimestre 

·         25 % cuestionarios 

·         30% diferentes actividades propuestas por el profesor a lo largo del período 

de confinamiento. 

·         25% pruebas escritas  con tiempo limitado 

·         10% asistencia regular y adecuada a las vídeoconferencias. 

  

7. En 2º de Bachillerato: 

Escenarios A y B 

         Todos los exámenes escritos son el instrumento de evaluación. Suman el 100% 

de la nota final de evaluación. Los ejercicios realizados diariamente en clase o en casa 

suponen el redondeo de la nota hacia la siguiente unidad, siempre que se hagan 

sistemáticamente todos los ejercicios de forma correcta. 

Escenario C 
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En caso de confinamiento de todo el alumnado se priorizarán actividades de producción y 

comprensión de textos por parte de los alumnos ( tanto orales como escritos), se 

elaborarán periódicamente cuestionarios, sobre todo para reforzar los aspectos 

gramaticales y ayudar a los alumnos en las lecturas obligatorias y se potenciará la 

búsqueda de información, así como la utilización de diferentes herramientas y plataformas 

digitales. 

Nota de evaluación: 

 15% lectura obligatoria del trimestre 

 15% cuestionarios 

 15% diferentes actividades propuestas por el profesor a lo largo del período de 

confinamiento. 

 45% pruebas escritas  con tiempo limitado 

 10% asistencia regular y adecuada a las videoconferencias. 

 

Para las lecturas obligatorias, en caso de confinamiento de todo el alumnado, se pueden 

crear Clubs de lectura aprovechando los títulos disponibles en la plataforma Eduteca de la 

cual nuestro centro forma parte. 

  

8. Recuperación de la materia pendiente 

En los diferentes cursos, los alumnos con la asignatura pendiente serán atendidos y 

evaluados por el/la profesor/a que imparta la asignatura durante el presente curso. 

Por decisión del Departamento, aquellos alumnos que aprueben la 1a y la 2a 

evaluación de 2º de Bachillerato aprobarán la asignatura pendiente del curso anterior. 

Para aquellos alumnos que no aprueben por este sistema se realizará un examen 

extraordinario que se fijará durante el tercer trimestre, en concreto el 14 de abril de 

2020. Si no aprueba por este sistema, podrán presentarse al examen final de 1º de 

Bachillerato en junio, ya que no tienen examen de septiembre. 

Los miércoles por la tarde, de 15:30 a  16:30 para primero de bachillerato y de 16:30 a 

17:30 para segundo, los alumnos disponen de un refuerzo impartido por la profesora 

Mila Dueñas, quien, en coordinación con los diferentes profesores titulares, brindará 

una atención especial al alumnado con la asignatura pendiente. 

9. Literatura Universal 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Situar moviments, autors i obres en el seu context històric, social i cultural. L’alumnat 

ha de saber caracteritzar alguns moments importants en l'evolució dels grans gèneres 
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literaris (narrativa, poesia, teatre), relacionant-los amb les idees estètiques dominants i 

les transformacions artístiques i històriques (tots els blocs). 

  

El propòsit d'aquest criteri és comprovar que l’alumnat sap explicar, mitjançant breus 

exposicions orals o escrites, canvis significatius en la concepció de la literatura i dels 

gèneres, emmarcant-los en el conjunt de circumstàncies culturals que els envolten; és 

a dir, si estableix un nexe entre la literatura, les altres arts i la concepció del món que té 

la societat en un moment de transformació. 

2. Analitzar i comentar obres breus i fragments significatius de diferents èpoques, 

interpretant el seu contingut d'acord amb els coneixements adquirits sobre temes i 

formes literàries, així com sobre períodes i autors (tots els blocs). 

  

Es valorarà la capacitat per a interpretar obres literàries de diferents èpoques i autors 

en el seu context històric, social i cultural, assenyalant la presència de determinats 

temes i motius i l'evolució en la manera de tractar-los, relacionant-les amb altres obres 

de la mateixa època o d'èpoques diferents, i reconeixent les característiques del gènere 

que s'inscriuen i els procediments retòrics més usuals. 

  

3. Preparar treballs crítics sobre la lectura d'una obra significativa d'una època, 

interpretant-la en relació amb el seu context històric i literari, obtenint la informació 

bibliogràfica necessària i efectuant una valoració personal (tots els blocs). 

  

Amb aquest criteri es vol avaluar la capacitat de realitzar un treball personal 

d'interpretació i valoració d'una obra significativa d'una època llegida en la seva 

integritat, tant en el seu contingut com en l’ús de les formes literàries, relacionant-la 

amb el seu context històric, social i literari i, si escau, amb el significat i la rellevància 

del seu autor en l'època o en la història de la literatura. Es valorarà també la utilització 

de les fonts d'informació bibliogràfica. 

  

4. Fer valoracions, oralment o per escrit, de les obres literàries com a punt de trobada 

d'idees i sentiments col·lectius i com a instruments per a acréixer el cabal de la pròpia 

experiència (tots els blocs). 
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Es pretén comprovar el desenvolupament d'una actitud oberta, conscient i interessada 

davant la literatura que ha de veure's no només com resultat d'un esforç artístic de 

certs individus, sinó com reflex de les inquietuds humanes. Tal actitud pot observar-se, 

a més de per altres indicadors com l'interès per la lectura i per l'actualitat literària, per 

mitjà de l'explicació, oral o escrita, o el debat sobre la contribució del coneixement 

d'una determinada obra literària a l'enriquiment de la pròpia personalitat i a la 

comprensió del món interior i de la societat. 

  

5. Reconèixer la influència d'alguns mites i arquetips creats per la literatura i el seu 

valor permanent en la cultura universal (blocs 1, 2, 3 i 4). 

  

Es tracta de reconèixer la importància cultural de determinats mites i arquetips al llarg 

de la història i valorar una de les notes que converteix en clàssics a certs textos 

literaris, com és la gestació de grans caràcters que perviuen en el temps i s'erigeixen 

en punts de referència col·lectius. 

  

  

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ (escenaris A i B) 

  

-Se faran dos exàmens per avaluació; El 60% de la nota la representa la suma dels dos 

blocs d'exàmens.: 

- un dedicat al Comentari de text de la lectura o lecturas de la evaluación (30%). 

 - un dedicat als continguts  teòrics vistos a l’avaluació (30%). 

-Comentar el fragment en relació amb les tècniques expressives del gènere a què 

pertany. 

-Comparar   l'estil del fragment amb el d'altres obres de lectura obligatòria. 

-Contextualitzar el fragment dins l'obra a què pertany. 

-Contextualitzar el fragment i l'obra dins el conjunt de la producció de l'autor o de 

l'època o del moviment artístic a què pertany. 

-Indicar el tema del fragment o de l'obra i relacionar-lo amb altres obres literàries o amb 

altres realitzacions artístiques en què també aparegui. 
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-Relacionar o comparar personatges, temes o tècniques expressives de les diverses 

lectures obligatòries. 

    -L'altre 40% de la nota se dividirà entre la valoració del procés d'investigació, 

treballs quotidians, exposicions orals i en la actitud de participació a la classe... 

                                                                 %%%% 

          

-Tant els exàmens com els treballs i exposicions són textos de producció pròpia 

(exercicis de expressió oral o escrita de caràcter acadèmic) i han d'ajustar-se a les 

propietats textuals. És un criteri d'avaluació mínim.                    

-Per a poder fer mitjana entre els exàmens d' una avaluació, la nota mínima de cada un 

ha de ser un quatre (4). En caso què se suspengui una avaluació o dos, se recuperarà 

al juny, en un examen final, aquella part que se suspengui (lectures o teoria, entrega de 

treballs, etc). 

-Aquells alumnes que tenguin les tres avaluacions suspeses hauran de presentar-se a 

l'examen extraordinari de setembre. No tendran opció a fer-ho al global de juny, 

excepte si volen descarregar-se de les lectures que tenguin suspeses. 

-Poden descomptar-se fins a dos punts per errors de coherència, cohesió, adequació o 

manca de correcció ortogràfica. 

-És indispensable haver llegit les obres que el departament ha triat com a lectures 

obligatòries per aprovar l'assignatura. Si durant el curs se marquen canvis, adaptarem 

aquestes lectures adequadament. 

-Aquells alumnes que presentin exàmens o treballs copiats, bé sigui d'altres companys, 

bé d'internet (és a dir, un simple “tallar i aferrar”, sense elaboració personal de cap 

tipus),tendran un cero en l'esmentada prova. Aquesta nota farà mitjana amb la resta de 

notes de l'avaluació. 

  

Criterios de calificación para el escenario C.  
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En caso de que se produzca un confinamiento, los exámenes se harán on line, y/o 

serán sustituidos por trabajos sobre la lectura o sobre aspectos teóricos, 

cuestionarios y otras pruebas. Los porcentajes de puntuación serían los 

siguientes: 

-.30% lectura obligatoria del trimestre (cuestionario/trabajo, según se pacte). 

-20 % cuestionarios objetivos con tiempo limitado sobre aspectos teóricos. 

-40% diferentes actividades propuestas por el profesor a lo largo del período de 

confinamiento (ponderadas según el grado de dificultad). 

-10% asistencia regular y adecuada a las videoconferencias. 

 

  

  

  

Recuperación de la asignatura pendiente. 

Los alumnos que tienen esta asignatura pendiente se tendrán que examinar, tal y como 

figura en la documentación del Plan de Pendientes, en una prueba extraordinària el 14 

de abril de 2021 y, en caso de suspender, en la extraordinària de septiembre. Al 

tratarse de una optativa, NO existe la opción de recuperar mediante la consecución del 

aprobado en la primera y segunda evaluación de un curso superior. En caso de 

necesitar orientación para preparar los contenidos de la primera y segunda evaluación 

del año pasado, que son los que se incluirán en el examen, el alumno es recomendable 

que acuda a los refuerzos de los miércoles por la tarde. 
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DEPARTAMENT DE MÚSICA  
 

Nivell Cursos Matèria 

ESO 1r,  2n i 3r Música I i Música II 

Criteris d’avaluació 

Són els que apareixen la programació juntament amb els continguts. Resumim aquí els 
principals: 
 

 Participar en la interpretació en grup d’obres musicals senzilles de manera activa i 
cooperativa. 

 Identificar i comprendre auditivament els patrons bàsics de la música en 
fragments i obres d’estils diversos. 

 Expressar una opinió raonada sobre l’experiència musical pròpia. 
 Participar en projectes musicals col·lectius, mostrar bons hàbits de treball 

personal i de treball en equip. 
 Comunicar, de manera oral o escrita, els coneixements musicals adquirits 

utilitzant correctament el vocabulari musical específic. 

Criteris de qualificació 

Continguts teòrics: exàmens, preguntes orals, etc. (30 %) 
Pràctica vocal i instrumental  (40%) 
Treball diari a classe i a casa (20%) 
Actitud (respecte, interès per millorar, ús responsable del material...) (10%) 
 
 La qualificació mínima en cada apartat ha de ser de 4 per a poder fer mitjana amb la 
resta d'apartats (per exemple, de pràctica vocal i instrumental, cal treure un 4 per a fer 
mitjana amb l'apartat de continguts teòrics). 
 

Criteris de recuperació al llarg del curs 

Els alumnes que tenguin un trimestre pendent ,poden aprovar l'assignatura sempre i 
quan el trimestre amb qualificació negativa no sigui el darrer. Si el rendiment en els dos 
trimestres aprovats és molt baix, el professor o professora pot considerar la realització, 
per part de l'alumne, d' un treball extraordinari. 
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Criteris de recuperació de pendents 

●  Lliurament als alumnes d'un qüestionari referit als temes treballats durant el 
curs que els servirà per a preparar la recuperació 

●   Els professors del departament estaran a la seva disposició al seminari de 
música  per atendre qualsevol consulta. 

●  Els alumnes que estiguin cursant Música II (2n o 3r d’ESO) i tenen 
l’assignatura  de primer pendent poden recuperar-la sense necessitat de 
proves extraordinàries si aproven l’assignatura de segon. 

●  Hi haurà una convocatòria de recuperació els mesos de febrer i setembre amb 
els següents criteris de qualificació: 

Realització treball encomanat: 40 % 
Examen: 30% 
Pràctica vocal o instrumental: 30% 

  

  

Nivell Cursos Matèria 

ESO 4t Música 

Criteris d’avaluació 

Són els que apareixen a la programació. Resumim els principals: 
 
- Utilitzar l’escolta atenta per comprendre i reflexionar sobre la música de manera 
personal, crítica i creativa. 
- Crear, individualment o en grup, fragments o frases musicals amb la veu i/o els 
instruments escolars, mostrant iniciativa, creativitat i imaginació. 
- Participar en la interpretació en grup d’obres musicals de forma activa i cooperativa, 
assumint les responsabilitats pròpies de la interpretació pública. 
- Utilitzar, de manera autònoma i eficaç, els recursos bàsics que ofereixen la tecnologia  
musical i les TIC per a la interpretació musical i per a la recerca d’informació. 
- Expressar opinions musicals pròpies, fonamentant-les en els valors estètics, culturals i 
socials que encarnen les opcions fetes. 
- Expressar una opinió raonada sobre esdeveniments musicals del món actual. 
- Participar en projectes musicals col·lectius i mostrant bons hàbits de treball personal i de   
treball en equip. 
- Comunicar, de manera oral o escrita, els coneixements musicals adquirits utilitzant 
correctament el vocabulari musical específic. 
 

Criteris de qualificació 
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 Continguts teòrics: exàmens, preguntes orals, etc. (40 %) 
 Pràctica vocal i instrumental (40%) 
 Treball diari a classe i a casa i actitud (respecte, interès per millorar, ús 

responsable del material...).(20%) 
La qualificació mínima en cada apartat ha de ser de 4 per a poder fer mitjana amb la resta 
d'apartats (per exemple, de pràctica vocal i instrumental, cal treure un 4 per a fer mitjana 
amb l'apartat de continguts teòrics). 
 

Criteris de recuperació al llarg del curs 

Els alumnes que tenguin un trimestre pendent ,poden aprovar l'assignatura sempre i quan 
el trimestre amb qualificació negativa  no sigui el darrer. Si el rendiment en els dos 
trimestres aprovats és molt baix, el professor o professora pot considerar la  realització, 
per part de l'alumne, d' un treball extraordinari. 
 

Criteris de recuperació de pendents 

No hi ha alumnes pendents del curs anterior. Els qui no superin l’assignatura en juny 
podran optar a les proves extraordinàries de setembre amb els següents criteris de 
qualificació: 

 Realització treball encomanat: 30 % 
 Examen: 40% 
 Pràctica vocal i instrumental: 30%. 

  

  

 
  

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ  

  

PROJECTES 

Es seguiran els criteris d’avaluació marcats pels respectius departaments. La nota de projectes 

és una 20% de la nova de l’avaluació. 

  

PMAR 

Criteris d’avaluació de l’àmbit sociolingüístic: català, castellà i socials. 

  

Les qualificacions dels alumnes s’obtindran segons els següents ítems: 
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-       Puntualitat, assistència i actitud. 

-       Participar activament a classe. 

-       Una bona presentació del quadern. 

-      Respectar els companys, els professors, el material i les instal·lacions de l’institut, 

com també a tot el personal no docent. 

-      L’organització del treball i el treball en equip. 

-  Les tasques que dona el professor són d’obligada realització: treballs, fitxes, 

exercicis… 

 

Proves d'avaluació:  

a)    50% proves escrites 

b)    35% tasques (treballs, presentacions, lectures, fitxes, quadern 

c)    Actitud de l’alumne 15%. 

  

●     Per poder realitzar la mitjana de les proves escrites, s’ha d’obtenir una puntuació 

mínima de 3 a cada prova. 

●     La mitjana per aprovar l’avaluació sempre ha de ser de 5 i s’han d’haver realitzat 

totes les tasques també amb una mitjana de 5. Si no es presenten les tasques 

encomandes dins el període establert, suposa no superar l’assignatura. Ara bé, les 

tasques es podran presentar el dia de la recuperació de l’avaluació. La nota màxima 

en aquest cas serà de 5. 

●     Si algun alumne no s’ha presentat a qualque examen, sempre es repetirà si s’ha 

justificat la no assistència. 

●     Si alguna avaluació queda suspesa es podrà recuperar havent realitzat les tasques 

encomanades pel professor/a. 

●     L’assistència i la puntualitat es tindran en compte a l’hora d’avaluar. 

  

  

Criteris d’avaluació de l’àmbit científico-matemàtic: biologia, matemàtiques i física i 

química. 

  

Es tindrà en compte a l’hora d’avaluar a l’alumnat: 

  

-       La  puntualitat, assistència i actitud. 

-       El respecte dels companys, professors, personal no docent i de les instal·lacions 

del centre. 
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-       L’organització del treball i el treball en equip. 

-       L’entrega i la correcta realització de les activitats i exercicis donats pel professor. 

Sempre són d’obligada realització/exposició. 

-            Proves d'avaluació: 

  

a)    40% proves escrites 

b)    40% tasques (treballs, presentacions, lectures, fitxes, quadern 

c)    Actitud de l’alumne 20%. 

 

  

●     Per poder realitzar la mitjana de les proves escrites, s’ha d’obtenir una puntuació 

mínima de 3 a cada prova. 

●     La mitjana per aprovar l’avaluació sempre ha de ser de 5 i s’han d’haver realitzat 

totes les tasques també amb una mitjana de 5. Si no es presenten les tasques 

encomandes dins el període establert, suposa no superar l’assignatura. Ara bé, les 

tasques es podran presentar el dia de la recuperació de l’avaluació. La nota màxima 

en aquest cas serà de 5. 

●     Si algun alumne no s’ha presentat a qualque examen, sempre es repetirà si s’ha 

justificat la no assistència. 

●     Si alguna avaluació queda suspesa es podrà recuperar havent realitzat les tasques 

encomanades pel professor/a. 

●     L’assistència i la puntualitat es tindran en compte a l’hora d’avaluar. 

  

Criteris d’avaluació de l’àmbit pràctic tecnologia i plàstica 

                    

Per aprovar l’àmbit pràctic, l’alumnat haurà d’obtenir un mínim de 300 punts per a cada 

avaluació. Aquests punts s’obtindran a partir de: 

-       Activitats del llibre. 

-       Activitats del quadern. 

-       Presentació dels deures. 

-       Activitats a classe. 

●     No portar els deures o material a classe, mal comportament i l’actitud en general 

resta punts. 

●     Cada alumne sap en qualsevol moment el total de punts que ha fet i els que li 

queden per fer. 

●     L’equivalència entre les qualificacions i punts és la següent: 
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a)    Suficient:  300 punts 

b)    Bé:  350 punts 

c)    Notable: 400 punts 

d)    Excel·lent: més de 500 punts 

●     Donar constància que els objectius i continguts seran els mateixos dels cursos de 

referència, tot i que es dur a terme l’adaptació anterior a l’hora de puntuar l’alumnat. 

  

D'acord amb els departaments de tecnologia i plàstica, s'acorda   que si aproven la 1a i 2a 

avaluació quedaran  recuperades les assignatures vinculades amb un 5 de nota. Si algun   

alumne es vol presentar a les proves ordinàries de recuperació de pendents per augmentar 

nota, ho podrà presentat-se el dia acordat. 

  

MESURES DE RECUPERACIÓ 

  

Per recuperar les pendents dels cursos anteriors. 

  

1. Àmbit sociolingüístic: català, castellà i socials. 

  

D’acord amb els corresponents departaments de les matèries abans esmentades es recuperarà 

l’assignatura del curs anterior si s’aprova la primera avaluació del curs actual i havent presentat 

i aprovat les tasques assignades amb una mitjana de 5. 

En cas contrari s’haurà de fer un examen amb exercicis proposats pel professor/a. 

          

  

2. Àmbit científico-matemàtic: matemàtiques, física i química i biologia. 

  

D’acord amb els corresponents departaments de les matèries en qüestió, es recuperarà 

l’assignatura del curs anterior si s’aprova la primera avaluació del curs actual. 

En cas contrari s’haurà de fer un examen amb exercicis proposats pel professor/a. 

  

   

3. Àmbit pràctic: tecnologia i plàstica. 

  

D'acord amb els departaments de tecnologia i plàstica, s'acorda que si aproven la 1a i 2a 

avaluació quedaran recuperades les assignatures vinculades amb un 5 de nota. Si algun    

 alumne es vol presentar a les proves ordinàries de recuperació de          pendents per 

augmentar nota, ho podrà fer  el dia acordat. 
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DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA                           

  

1.Criteris de qualificació  (2nESO, 3rESO, 4tESO) 

 

Per poder ser avaluats positivament, els alumnes : 

 han d’haver fet totes les proves ( orals i escrites). En cas de no haver-ne fet 

alguna, s’haurà de justificar el motiu per escrit.  Tot i així, l’alumne/a haurà de fer 

la prova o les proves pendents. 

    

 han d’haver presentat correctament totes les feines, activitats, memòries de 

projectes, etc. 

    

 han d’haver participat a classe (tant classes presencials com pel meet). 

    

 han d’haver tingut una actitud correcta dins classe i dins el centre.   

    

 han  de disposar d’un dossier (quadern) amb tota la documentació de 

l’assignatura al llarg del curs que els hi podrà ser sol·licitada en qualsevol 

moment. 

TECNOLOGIA                 2nESO 

 

 

 

 

 

 

NOTA  DE JUNY 

 

BLOC TEÒRIC: exàmens i/o treballs  40% 

 

BLOC PRÀCTIC: quadern, exercicis fets 

a classe, deures, pràctiques 

d’informàtica, projectes... 

      50% 

 

ACTITUD: comportament, hàbits, 

planificació i responsabilitat a les classes 

 10% 
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 L'entrega d'un treball fora de plaç afectarà a la seva 

puntuació. 

 La nota mínima de cada bloc per poder fer mitjana és 3,5, 

per tant, s'aprovarà una avaluació sempre que la nota de 

cada bloc sigui com a mínim d'un 3,5 i la mitjana de tots 

els blocs sigui igual o superior a 5. 

 S'aprovarà l'assignatura quan la nota sigui igual o 

superior de 4 a cada avaluació sempre que la mitjana de 

les tres avaluacions sigui igual o superior a 5. 

NOTA  DE 

SETEMBRE 

EXAMEN:  70% 

FEINA:  30% 

 

TECNOLOGIA              3rESO 

 

 

 

 

 

 

NOTA  DE JUNY 

 

BLOC TEÒRIC: exàmens i/o treballs  40% 

 

BLOC PRÀCTIC: quadern, exercicis fets 

a classe, deures, pràctiques 

d'informàtica, projectes... 

 50% 

 

ACTITUD: comportament, hàbits, 

planificació i responsabilitat a les classes. 

 10% 
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 L'entrega d'un treball fora de plaç afectarà a la seva 

puntuació. 

 La nota mínima de cada bloc per poder fer mitjana és 3,5, 

per tant,, s'aprovarà una avaluació sempre que la nota de 

cada bloc sigui com a mínim d'un 3,5 i la mitjana de tots 

els blocs sigui igual o superior a 5. 

 S’'aprovarà l'assignatura quan la nota sigui igual o 

superior a 4 a cada avaluació sempre que la mitjana de 

les tres avaluacions sigui igual o superior a 5. 

NOTA  DE 

SETEMBRE 

 

EXAMEN: 

 

 70% 

FEINA:  30% 

 

TECNOLOGIA            4tESO 

 

 

 

 

 

 

NOTA  DE JUNY 

 

BLOC  TEÒRIC: 

EXÀMENS I/O TREBALLS 

 40% 

 

BLOC PRÀCTIC: quadern, exercicis fets 

a classe, deures, pràctiques 

d'informàtica, projectes... 

      50% 

 

ACTITUD: comportament, hàbits, 

planificació i responsabilitat a les classes. 

 10% 
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 L'entrega d'un treball fora de plaç afectarà  a la seva 

puntuació.   

 

 La nota mínima de cada bloc per poder fer  mitjana és 

3,5, per tant, s'aprovarà una avaluació sempre que la 

nota de cada bloc sigui com a mínim d'un 3,5 i la mitjana 

de tots els blocs sigui igual o superior a 5. 

 

 S'aprovarà l'assignatura quan la nota sigui  igual o 

superior de 4 a cada avaluació sempre que la mitjana de 

les tres avaluacions sigui igual o superior a 5.    

 

 

NOTA  DE 

SETEMBRE 

 

 

 

EXAMEN: 

 

 70% 

 

FEINA:  30% 

 

 

                                                         

 

2.Recuperació de pendents de tecnologia 

 

 

Tecnologia 
pendent de    
2n ESO 

Al mes de novembre es donarà a cada alumne en mà un dossier 
amb les instruccions i les tasques que han de fer per recuperar 
 l’assignatura. A més a més es crearà un classroom de 
pendents,  on estaran els apunts necessaris per fer les tasques. 
   
  Per a recuperar Tecnologia pendent de 2nESO es pot fer de 
dues formes:     
 

 Aprovant la primera i segona avaluacions de 3rESO.   
 

 Entregant un  dossier d’exercicis i un petit projecte amb la 
memòria corresponent. Hi haurà dues convocatòries per 
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poder entregar aquestes tasques (una durant la segona 
avaluació i una altra a la tercera avaluació). 
   
   
   
 La qualificació de pendents serà:  100% Tasques 

 

Tecnologia 
pendent de     
3r ESO 

Al mes de novembre es donarà a cada alumne en mà un dossier 
amb les instruccions i les tasques que han de fer per recuperar 
 l’assignatura. A més a més es crearà un classroom de 
pendents,  on estaran els apunts necessaris per fer les tasques. 
   
  Per a recuperar Tecnologia pendent de 3rESO es fa: 

 Entregant un  dossier d’exercicis i un petit projecte amb la 
memòria corresponent. Hi haurà dues convocatòries per 
poder entregar aquestes tasques (una durant la segona 
avaluació i una altra a la tercera avaluació). 
   
   
   
 La qualificació de pendents serà:  100% Tasques 

 
 Amb els alumnes de PMAR amb pendents de cursos anteriors es 

 seguiran els criteris següents: 
   
   
1.-Si aproven l'Àmbit pràctic , a la primera i segona avaluació, 
automàticament quedarà aprovada la pendent amb un 5,  sense 
necessitat de fer cap tipus de prova extraordinària. 
 

2.-Si desitgen millorar la nota ( el 5 del punt 1) o de les pendents,   
podran presentar-se a una prova extraordinària seguint els 
 mateixos criteris que l'alumnat amb pendents de 3rESO. 
 

 

 

 SUBDEPARTAMENT DE INFORMÀTICA 

  

TIC  4t ESO 

Procediments i instruments d'avaluació (TIC a ESO)    

Criteris d’avaluació i qualificació TIC a ESO 
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 Amb  l’objectiu de millorar les seves competències clau, la avaluació dels 

alumnes anirà prenent (i donant a l’alumne) informació sobre el seus resultats 

relacionats amb els condicions d’assoliment d’aquestes competències. Els 

alumnes hauran d’estar bastant informats d’aquestes condicions d’assoliment 

per poder dur la seva auto-avaluació i auto-monitorització.  

 Caldrà comprovar que els alumnes: 

 Hagin  penjat totes les tasques encomanades pel professor a l'aula virtual 

 Facin  les tasques amb el format propi dels diferents programes i amb el 

que es demana a les diferents pràctiques. 

 Pengin les seves produccions d'imatge, so i vídeo, a la web amb la 

llicència corresponent. 

 Facin ús d'imatges, so i vídeo amb llicències que permetin el seu ús. 

 Per dur a terme el model d'avaluació continua de tot el procès, s´utilitzarà una 

diversitat de procediments de recollida d´informació que ara especificam: 

 Procediment a): Anàlisi del treball dels alumnes a classe 

■ Participació  a classe, iniciativa, valors socials i civis, respecte als 

altres.   

■ Resolució d'exercicis o treballs amb ordinador a classe: Activitats 

diàries, activitats de reforç o ampliació (al final de cada unitat), 

activitats finals.     

■ Habilitat per maneig de manuals, ajudes, etc... 

■ Explicar-se bé fent ús de vocabulari específic de les TIC amb idees 

complexes. 

 Procediment b): Proves específiques    

■ Igual que en a) però afegint Treballs finals i  

■ Controls 

2.4.1 Criteris de qualificació que s'aplicaran a TIC a ESO 

A 4t TIC d’ESO qualificarà per competències i desapareixerà la nota de actitud. La 

qualificació d’un alumne amb una competència suspesa amb una «B» (de bàsic) serà 

com a màxim un 4,5 (nota mínima per aprovar l’avaluació). La d’un alumne amb dos 

«B» serà com a màxim d’un 4 i suspendrà l’assignatura aquesta avaluació. I si té 3 o 

més «B» no superarà un 3. 
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Per a calcular la nota, es restarà de la segons la taula següent una porció de la nota si 

te una «M» de mitjà en cada competència i el doble si te una B. El valor del qual es 

restarà la nota es la suma d’un 9 més la mitjana de les notes dels exàmens i els treballs 

amb el pes específic del 35% pels exàmens i el 65% pels treballs i les feines 

entregades que tindran un pes específic relatiu al temps dedicat a classe. Els 

positius/negatius de participació a classe compten a la competència d'iniciativa i amb 

un 0,1/-0,1 a la nota d’avaluació. 

 

4t TIC ESO, Pes específic de cada competència a la nota (les A no lleven punts) 

 Exàmens 35%, treballs i feines 65% + => 
15% 

 M B 

Competència Iniciativa i esperit emprenedor -0,5 -1 

Competència lingüística -0,75 -1,5 

Competència d'aprendre a aprendre. -0,75 -1,5 

Competència, scientífic-tecnològica-matemàtica -1 -2 

Competència social i cívica -0,25 -0,5 

Competència consciència i expressions culturals -0,25 -0,5 

Competència digital -1,5 -2,5 
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Criteris de qualificació TIC 4tESO 

NOTA 

 DE 

JUNY 

S'aprovarà l'assignatura quan la mitjana de les tres avaluacions sigui 

igual o superior a 5. 

Hi haurà un examen de recuperació en JUNY si tenen algun trimestre 

suspès que versarà a soles del trimestre suspès i la nota màxima serà 

d’un 5. 

NOTA 

 DE 

SETEMBRE 

Lliurament dels treballs obligatoris de tot el curs que 

l’alumne no hagi lliurat. Si lliura totes les feines farà 

un examen final de l’assignatura que versarà de tot 

el curs. 

 100% 

2.4.2 Procediment de recuperació 

 Per aprovar una avaluació serà necessari un 4,5 de mitjana i, tindre  totes 

les feines obligatòries lliurades. 

 Un alumne no aprovarà al juny si té alguna avaluació suspesa. 

 Si un alumne suspèn alguna avaluació s'haurà d'examinar al juny de tot el que 

tingui suspès. La nota de juny serà la mitjana de l'examen de juny i les notes de 

les avaluacions aprovades. 

 L'alumne que hagi de recuperar alguna avaluació al juny, serà imprescindible 

que entregui el treball o exercicis proposats per aquesta convocatòria. 

 

Si un alumne ha de recuperar l'assignatura al setembre farà un examen/pràctica de tot 

el contingut de tot el curs. 

 

        

Procediments i instruments d'avaluació (TIC) 

 La situació dels alumnes que cursaran aquesta optativa serà molt  diversa, tant 

pel que fa a coneixements com a l'ús de la informàtica. Per això, és molt 

important la realització d'una avaluació inicial o predictiva per conèixer la situació 
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inicial de cada alumne abans de començar les activitats d'aprenentatge. Això es 

du a terme amb una unitat prèvia de programari i de maquinari que permet 

avaluar l’alumnat en les seves competències  a nivell de informació, de saber 

fer tasques i les seves formes de  esser coherent amb els valors fonamentals 

relacionat amb les TIC.   

 La informació obtinguda ha de permetre adequar i adaptar les activitats 

d'aprenentatge a les necessitats dels alumnes.   

 En iniciar les diferents activitats d'aprenentatge s’exposarà als alumnes els 

objectius que es pretenen aconseguir a través de les  activitats programades. 

 Amb l’objectiu de millorar les seves competències clau, l’avaluació dels alumnes 

anirà prenent (i donant a l’alumne) informació sobre el seus resultats relacionats 

amb els condicions d’assoliment  d’aquestes competències. Els alumnes hauran 

d’estar bastant informats d’aquestes condicions d’assoliment per poder dur la 

seva auto-avaluació i auto-monitorització.   

 Per tal de dur a terme el procés d´avaluació continua, quan els alumnes inicien 

el seu procés de treball a l´aula amb aquestes  activitats d´aprenentatge, 

emprarem una diversitat de procediments de recollida d´informació que 

especificam seguidament:   

 Procediment a): Anàlisi del treball dels alumnes a classe 

■ Participació  a classe, iniciativa, valors socials i civis, respecte als 

altres.   

■ Resolució d'exercicis o treballs amb ordinador a classe: Activitats 

diàries, activitats de reforç o ampliació (al final de cada unitat), 

activitats finals.     

■ Habilitat per maneig de manuals, ajudes, etc... 

■ Explicar-se bé fent ús de vocabulari específic de les TIC amb idees 

complexes. 

 Procediment b): Proves específiques    

■ Igual que en a) però afegint Treballs finals i  

■ Controls  

■  

3.3.2 Criteris de qualificació 
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TIC de batxillerat ( 1r i 2n )  

es qualificarà per competències i desapareixerà la nota de actitud. La qualificació d’un 

alumne amb una competència suspesa amb una «B» (de bàsic) serà com a màxim un 

4,5 (nota mínima per aprovar l’avaluació). La d’un alumne amb dos «B» serà com a 

màxim d’un 4 i suspendrà l’assignatura aquesta avaluació. I si té 3 o més «B» no 

superarà un 3. 

Per a calcular la nota, es restarà de la segons la taula següent una porció de la nota si 

te una «M» de mitjà en cada competència i el doble si te una B. El valor del qual es 

restarà la nota es la suma d’un 9 més la mitjana de les notes dels exàmens i els treballs 

amb el pes especific del 35% pels exàmens i del 65% pels treballs i les feines 

entregades que tindran un pes especific entre ells relatiu al temps dedicat a classe. Els 

positius/negatius de participació a classe compten a la competència de iniciativa i amb 

un 0,1/-0,1 a la nota d’avaluació. 

 

1r i 2n Bat. TIC , Pes específic de cada competència a la nota (les A no lleven punts) 

 Exàmens 35%, treballs i feines 65% + => 
15% 

 M B 

Competència Iniciativa i esperit emprenedor -0,5 -1 

Competència lingüística -0,75 -1,5 

Competència d'aprendre a aprendre. -0,75 -1,5 

Competència, scientífic-tecnològica-matemàtica -1 -2 
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Competència social i cívica -0,25 -0,5 

Competència consciència i expressions culturals -0,25 -0,5 

Competència digital -1,5 -2,5 

 

Criteris de qualificació: TIC I(1rBAT) i TIC II (2nBAT) 

 

 

NOTA  

  

 DE 

JUNY 

S'aprovarà l'assignatura quan la nota sigui igual o superior de 4 a 

cada avaluació sempre que la mitjana de les tres avaluacions sigui 

igual o superior a 5. 

Per aprovar una avaluació serà necessari un 5 de mitjana i totes 

 les competències menys una amb una M o una A. 

L’alumne suspès s'haurà d'examinar al juny de tot el que tingui 

suspès. La nota de juny serà la mitjana de l'examen de juny (màxim 

de nota: 5) i les notes de les avaluacions aprovades. 

L'alumne que hagi de recuperar alguna avaluació al juny, serà 

imprescindible que entregui el treball o exercicis proposats per 

aquesta convocatòria. 

NOTA 

 DE 

SETEMBRE 

Es farà un examen final de l’assignatura que versarà 

de tot el curs. 

100% 

3.3.3 Procediment de recuperació 

 Per aprovar una avaluació serà necessari un 5 de mitjana i, no tenir  dues 

competències clau suspeses. 
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 Un alumne no aprovarà al juny si té menys de 5 de mitjana de les tres 

 avaluacions. 

 L'alumne que hagi de recuperar al juny, serà imprescindible que entregui el 

treball o exercicis proposats per aquesta convocatòria. 

 Si un alumne ha de recuperar l'assignatura al setembre farà un examen  i/o 

treball al ordinador en el que pot entrar  tot el contingut de tot el curs. 

  

  

 SUBDEPARTAMENT DE RELIGIÓ 

 

Criteri: Participació 

activa 
- Participar activament a classe: Escoltar, fer preguntes, expressar la 

seva opinió. 

- Actituds d’interès, investigació, respecte, tolerància, equitat, 

solidaritat. 

 

Criteri: Lliurar totes 

les tasques 

evaluables. 

Presentar totes les activitats i treballs, individuals i grupals, fets a 

classe o online (plataforma digital classroom) 

 

Criteri: Treball final 

de recerca. 

LLiurar dins el plaç el treball final de recerca a cada avaluació. 

COM ES QUALIFICA 

33% Criteri: Actitud i Participació activa. 

33% Criteri: Activitats evaluables. 

 

33% Criteri: Treball de recerca. 

 

  

  

Nota final La nota final serà la mitjana de les tres avaluacions. 

L’alumne no aprovarà al juny si té menys d’un cinc de 
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mitjana de les tres avaluacions. 

  

COM ES RECUPERA? 

RECUPERACIÓ DURANT EL CURS 

En el cas de suspendre una o més avaluacions, s’hauran de recuperar mitjançant un dels 

següents procediments:  

a) La realització d’un dossier de recuperació dels continguts no assolits per l’alumnat. 

b) La revisió i refeta de les pràctiques i/o exercicis no assolits o no entregats. 

En el  cas de tenir la matèria pendent d’altres cursos, es plantetjarà a l’alumne el 

desenvolupament  d’un treball i/o dossier de recuperació dels blocs temàtics més rellevants del 

curs. Aquest, s’haurà d’entregar, dins la data de convocatòria prèviament establerta per la 

professora. 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 

Presentació d’un dossier de recuperació de la matèria dins la data de la convocatòria de 

setembre establert pel centre. 

 Criteris d’avaluació i recuperació de Religió Catòlica modificats a data 25/11/2020 

  

  

  

 


