1r BATXILLERAT B MODALITAT CIENTÍFIC HUMANÍSTIC SOCIAL

LLENGUA CATALANA
Qualificació de cada avaluació
Examen literatura 35 %
Examen llengua 35 %
Control lectura 15 %
Comentaris de text 15 %
D’altra banda, l’alumne ha de tenir clara la informació següent:
Es descomptarà 0,1 per falta. En els exàmens, es descomptarà com a màxim
1,5 punts*; mentre que en les redaccions i comentaris s’anirà aplicant el
descompte de 0,1/falta fins arribar a 0.
*
Mesura excepcional:l’alumnat que tregui en un examen més de 30 faltes se li
descomptaran 3 punts sobre la nota obtinguda.
L’alumne/a
haurà de treure com a mínim un 4 en els exàmens per a poder
aprovar l’avaluació.
L’alumne/a que tingui tres faltes
injustificades tindrà un punt menys a
l’avaluació i així
successivament (sis faltes injustificades dos punts menys,
nou
faltes injustificades tres punts menys...)
Si l’alumne/a arriba tard a un examen o no s’hi presenta haurà de presentar un
justificant oficial si vol tenir dret a fer l’examen. En cas de no portar el
justificant oficial haurà d’anar a l’examen de recuperació.
Al llarg del curs, els/les alumnes tindran la possibilitat de recuperar les avaluacions
suspeses, a partir d’un examen extraordinari que es durà a terme un cop finalitzat
cada trimestre.
Pel que fa a l’avaluació final (mes de juny), es tindrà en compte el criteri següent:
L’alumne/a que tingui 3 avaluacions aprovades, es farà la mitjana, tenint en
compte la progressió.
L’alumne/a que tingui 2 avaluacions aprovades i 1 de suspesa, es farà la
mitjana tenint en compte la progressió. En el cas de sortir una nota inferior a
5, l’alumne/a s’haurà de presentar a un examen final per tal de recuperar tota

la matèria.
En el cas que l’alumne tingui 2 o 3 avaluacions suspeses, s’haurà de
presentar a un examen final per tal de recuperar tota la matèria. L’examen final
tindrà un apartat de llengua i un apartat de literatura on caldrà treure mínim
un 4 en cadascuna de les dues parts per aprovar l’examen final. A més, hi
haurà una pregunta relacionada amb alguna de les tres lectures obligatòries
fetes al llarg del curs.
LLENGUA CASTELLANA
TASQUES PER APROVAR L’ASSIGNATURA:
-Aprovar els exàmens.
-Presentació obligatòria de treballs i deures.
-Assistència a classe.
-Assistència obligatòria a les sortides.
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
-Exàmens teòrics i controls de lectures: 80%
-Deures i actitud: 20%
-El Departament de castellà segueix els criteris de correcció de les PAU respecte a
l’ortografia: es resta 0,1 per falta, encara que es repeteixi la mateixa falta.
-Es segueix el criteri de l’institut pel que fa a les faltes d’assistència injustificades:
es resta 1 punt per cada 3 absències.
RECUPERACIONS:
L’avaluació dels continguts és contínua i les recuperacions, si escau, es faran a final de
curs.
LLENGUA ESTRANGERA
Continguts de la matèria: l’alumnat serà avaluat de cinc destreses: orals
(escoltar i parlar), escrites (llegir i escriure) i competència gramatical. S’entén
que hi ha un vocabulari específic per a cada unitat que l’alumnat ha de conèixer
i del qual se’n faran tests específics.
a. Treball a casa (deures, escrit i altres activitats demanades pel
professorat): 20% de la nota. No s’acceptarà la desconnexió
injustificada de la marxa de la classe. L’alumnat ha de mostrar interès
en presentar deures, respondre a les preguntes del professor, portar el
seu material i si és possible participar en la marxa de la classe.
b. Activitats d’aula, i exàmens escrits: 70%. Per a aplicar aquest
percentatge, els exàmens escrits hauran d’haver estat superats amb un
5.
c. L’alumnat ha de presentar els seus treball d’una manera clara i llegible.

Si els treballs no es poden corregir amb facilitat, podran ser directament
suspesos.
i. El professor deixa clar des del primer dia que haurà d’haver
una relació coherent entre la qualitat dels treballs d’escriptura
realitzats a casa i aquells que l’alumnat realitzi a l’aula durant
les proves avaluadores. Si els resultats d’aquestes darreres
mostren una qualitat inacceptable, no es tindrà en compte, si
és el cas, la bona nota obtinguda en els treballs lliurats al
professor i realitzats a casa.
Criteris de correcció:
a. Quantificables (Puntuació numèrica)
i. Activitats d’escoltar, llegir, competència gramatical i vocabulari.
L’alumnat haurà de respondre almenys un 50% de les
preguntes correctament
b. No quantificables (Puntuació amb lletres, A, B, C, D, E, F ponderades
amb ++, + o -)
i. Activitats de parla. S’avaluarà un únic ítem, la participació,
davant la impossibilitat de realitzar avaluació sistemàtica de la
producció oral de l’alumnat, es podria dur a terme si disposem
de professorat en pràctiques durant el curs, la qual sí Les dues
primeres situacions es valoraran positivament, mentre el tercer
escenari serà avaluat negativament.
1. L’alumnat participa voluntàriament en llengua anglesa,
prenent la paraula i respectant el torn.
2. L’alumnat respon sempre que el professorat es dirigeix a
ell/a, en anglès.
3. L’alumnat es nega a respondre.
ii. A més a més, es tindrà en compte la qualitat de la producció
oral, d’acord amb criteris similars als referents a l’escriptura
que es detallen a l’annex.
iii. Respostes escrites: s’aplicaran els criteris del Marc Europeu
Comú de Referència, que es resumeix en l’annex adjunt.
2. Diversitat. Tal com recull la normativa, el professorat prendrà en consideració a
l’hora d’avaluar tots aquells aspectes relatius a l’alumnat que estiguin
suficientment documentats.

FILOSOFIA
Per tal d’avaluar l’assoliment dels objectius, continguts i competències es faran:
Dos o tres exàmens cada trimestre que inclourà continguts de cada un dels tres
trimestres, el qual només caldrà que el faci aquell/a alumne/a que tingui continguts
pendents d’aprovar de trimestres anteriors.
Es farà només un i es complementarà la nota amb exercicis realitzats a classe o a
casa.
Aquests exàmens constaran generalment de comentaris de text pautats, preguntes
teòriques generals i/o concretes (Explicació idees més importants del text,
definicions de conceptes, relacions d’idees, ...). Suposen el 70% de la nota
trimestral.

Un comentari de text, una redacció, definició de conceptes propis o afins a la
matèria, o qualsevol altra tasca. Suposa un 20% de la nota trimestral.
A més, donat que l’assignatura ha de tenir una aplicació a la vida quotidiana, les
actituds i accions de l’alumnat seran avaluades amb especial atenció i es tindran en
compte per l’arrodoniment de la nota amb un valor del 10%. Per això, les
competències personal i interpersonal, la competència en el coneixement i
interacció amb el món i la social i cívica s’avaluaran també tenint en compte
aspectes concrets com:
Interès i atenció per l’adquisició de nous coneixements.
Participació en la plataforma classroom
Esperit crític i racionalitat en relació amb les creences, les valoracions i les
accions.
Respecte crític per les idees d’altri i imparcialitat a l’hora de jutjar les opinions
i les
accions pròpies i alienes.
Coherència i rigor en l’anàlisi de fets, idees i accions, en l’expressió d’opinions i
en la
presa de decisions pràctiques.
Autoformació del caràcter i responsabilitat.
Solidaritat i consciència planetària.
La puntualitat i l’assistència a les classes. Tres faltes no justificades a la
materia suposarà restar un punt de la nota de l’avaluació
La disposició al treball, la puntualitat en la preparació i lliurament de treballs,
l’atenció
a la classe, la participació raonada i ordenada, portar el material, no molestar,
no xerrar amb els companys, ...
Les notes trimestrals, així com la final, restaran supeditades al lliurament, pactat, del
material avaluable. A més, la nota pot ser arrodonida, sempre que sigui favorable a
l’alumnat, tenint en consideració els punts esmentats el punt anterior.
Si l’alumne/a ha superat cada trimestre, la nota final serà la mitjana aritmètica
resultant de dividir entre tres la suma de les notes dels tres trimestres; així, doncs,
caldrà que l’alumne sumi un mínim de 15 punts entre els tres trimestres. Si suma 15
punts però té algun trimestre suspès, caldrà que el recuperi mitjançant un examen de
recuperació a final de curs. La nota final es perfilarà amb l’ajut de l’assoliment dels
objectius generals i terminals per part de l’alumnat.
La nota final màxima d’un alumne amb els tres trimestres suspesos i recuperats
mitjançant l’examen final serà d’un cinc.
RECUPERACIÓ DE PENDENTS
Si un alumne/a suspèn algun trimestre de “Filosofia I Ciutadania”, haurà de fer un
examen al juny per tal de recuperar aquella avaluació. Si no recupera al juny, haurà
de fer l’examen de recuperació de TOT EL CURS al setembre.

En el cas que algun alumne no aprovi l’assignatura al setembre però passi de curs,
tindrà dues oportunitats més per aprovar-la. Aquesta prova, com les altres, constarà
d’un text acompanyat de preguntes teòriques amb referència directa o indirecta al text
i preguntes teòriques curtes, preguntes per establir relacions, definicions de
conceptes, etc.
Valors d’avaluació:
Exàmens .......................................................................... 70%
Activitats diverses (comentaris de text, diccionari, esquemes, ...)........20%
Competències actitudinals ............................................................ 10%
EDUCACIÓ FÍSICA
L’objectiu final de la matèria d’Educació Física, tant a l’Ensenyament Secundari
Obligatori com al Batxillerat, és aconseguir crear en l’alumnat uns hàbits d’activitat
física per tal de gaudir en totes les seves vessants; salut, esportiva, oci, juntament
amb els coneixements necessaris per a dur-la a terme de manera correcta.
Les normes de funcionament de la matèria que marcaran els criteris que es seguiran a
l’avaluació són:
1. L’assistència és obligatòria. Cada dia posem nota de les habilitats i destreses
treballades a la classe així com el nivell d’assoliment de les activitats plantejades .
Algunes proves pràctiques estan programades però d’altres les fem el dia que hem
acabat el contingut.
2. Un alumne pot faltar a classe o no realitzar la pràctica de manera injustificada un
màxim de tres sessions per trimestre. Superat aquest número l’alumne no superarà el
trimestre.
3. Quan, per algun motiu físic, l’alumne no pot realitzar la pràctica, ha de presentar un
justificant signat per un metge. En cas contrari constarà com una falta de pràctica
acumulable.
4. Si un alumne, pel motiu que sigui, no pot realitzar la pràctica de la sessió, realitzarà
una tasca teòrica substitutòria que serà entregada i avaluada.
5. És obligatori l’ús de roba i calçat adient per a la pràctica de l’activitat física.
6. És obligatori canviar-se de roba després de les sessions pràctiques.
7. L’avaluació de la part pràctica de la matèria es farà en base a uns barems establerts
però també es valorarà la progressió en el nivell de realització de les diferents
activitats físiques de cada curs.
8. Per aprovar és indispensable superar les proves que valorin l’adquisició dels
coneixements teòrics en que es basa la matèria. Es farà una recuperació trimestral
dels continguts teòrics.

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI
-Temporalització al llarg del curs: Avaluació Inicial, Primera , Segona i Tercera.
-Les Avaluacions no superades es podran recuperar durant la següent, de la forma
indicada per la professora i que sempre constarà d’una part de prova escrita.
-Per aprovar les Avaluacions es tindrà en compte:
-Assistència a classe, segons l’acord del Claustre de Professors: cada 3 Faltes
d’assistència No Justificades adequadament comporta la baixada d’un punt a la
qualificació, i de forma progressiva amb les següents faltes.
-Qualificacions d’exàmens escrits.
-Qualificacions de les Presentacions, escrita i oral, dels Treballs.

-Actitud, interès i participació a l’aula.
- Hi haurà prova de suficiència final al Juny per recuperar les avaluacions no
superades.
- Al setembre hi haurà una prova de suficiència global de tota l’assignatura.

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CCSS
En cada avaluació es realitzarà un mínim de dues proves escrites.

Criteri pel càlcul de la nota d’avaluació als cursos de Batxillerat
La qualificació de cada avaluació s’obtindrà seguint el següent criteri:
· 90% proves escrites de cada unitat didàctica.
· 10% realització de deures, interès i participació classe i presentació de la
llibreta o dossier ben presentat i amb els exercicis corregits.

Criteri de recuperació de les avaluacions suspeses a primer de
Batxillerat
Recuperació de la 1a avaluació: Durant la primera quinzena de gener es realitzarà
una prova escrita de recuperació a l’aula ordinària.
Recuperació de la 2a avaluació: Durant el mes d’abril es realitzarà una prova
escrita de recuperació a l’aula ordinària.
Recuperació de la 3a avaluació: Durant la primera quinzena de juny es realitzarà la
prova escrita de recuperació a l’aula ordinària.
Si l’avaluació queda recuperada la qualificació serà Suficient(5).
Criteri de recuperació de les avaluacions suspeses a segon de
Batxillerat
Recuperació de la 1a avaluació: Durant la primera quinzena de gener es realitzarà
una prova escrita de recuperació a l’aula ordinària.
Recuperació de la 2a avaluació: Durant la segona quinzena de març es realitzarà una
prova escrita de recuperació a l’aula ordinària.
Recuperació de la 3a avaluació: Durant la segona quinzena de maig es realitzarà la
prova escrita de recuperació a l’aula ordinària.
Si l’avaluació queda recuperada la qualificació serà Suficient(5).

Criteri pel càlcul de la nota final de curs a Batxillerat
La nota final de curs es calcularà seguint el següent criteri:
· 90% proves escrites de cada unitat didàctica.

· 10% realització de deures, interès i participació classe i presentació de la
llibreta o dossier ben presentat i amb els exercicis corregits.
Si el càlcul d’aquesta nota final de curs resulta amb una qualificació inferior a 5,
l’alumne pot recuperar-la en les proves de suficiència que es realitzaran a les
convocatòries oficials segons el calendari previst. En cas de recuperar, la nota final
de curs serà de Suficient(5) i si no es recupera es mantindrà la nota final anterior
sense cap millora.
A les proves de suficiència de 2n de Batxillerat de matemàtiques s’ha de treure un
mínim de 3 a cada una de les parts d’anàlisi, geometria i àlgebra lineal.
LITERATURA CASTELLANA
-
TASQUES PER APROVAR L’ASSIGNATURA:
-Aprovar els exàmens.
-Presentació obligatòria de treballs i deures.
-Assistència a classe.
-
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
-Exàmens teòrics i controls de lectures: 80%
-Deures i actitud: 20%
-El Departament de castellà segueix els criteris de correcció de les PAU respecte a
l’ortografia en la matèria de Literatura Castellana: es resta 0,1 per falta, encara que es
repeteixi la mateixa falta, fins a un màxim d’1 punt.
-Es segueix el criteri de l’institut pel que fa a les faltes d’assistència injustificades: es
resta 1 punt per cada 3 absències.
-
RECUPERACIONS:
L’avaluació dels continguts és contínua i les recuperacions, si escau, es faran a final de
curs.

FRANCÈS
La professora de Francès ha repartit els criteris en un extens document a l’inici de
curs. Qui els vulgui consultar pot trobar-los a:
Criteris

PSICOLOGIA-SOCIOLOGIA
CRITERIS D’AVALUACIÓ

Partirem de l’avaluació inicial per detectar quins són els coneixements,
preconcepcions, expectatives, grau d’interès i motivació de l’alumnat Tenint en compte
els objectius, l’avaluació serà formativa –per tal de proporcionar informació sobre
l’evolució del procés– i sumativa –per comprovar si s’han assolit, i en quin grau, els
objectius xats, és a dir, per valorar globalment el progrés dels alumnes
criteris que cal tenir en compte:
• – Que l’alumnat empri adequadament la terminologia específica de la matèria
• – Que l’alumnat sigui conscient dels intents de manipulació o dirigisme de la
conducta humana
• – Que l’alumnat valori positivament la diversitat humana i negativament les actituds
discriminatò- ries i adopti pautes de conducta obertes i exibles, respectuoses i
valoradores de la diferència
Els criteris d’avaluació estaran penjats a la pàgina web del centre, de manera que tant
alumnes com pares en tinguin accés.
Per tal d’avaluar l’assoliment dels objectius, continguts i competències es faran:
Dos o tres exàmens cada trimestre que inclourà continguts de cada un dels tres
trimestres, el qual només caldrà que el faci aquell/a alumne/a que tingui continguts
pendents d’aprovar de trimestres anteriors.
Es farà només un i es complementarà la nota amb exercicis realitzats a classe o a
casa.
Aquests exàmens constaran generalment de comentaris de text pautats, preguntes
teòriques generals i/o concretes (Explicació idees més importants del text,
definicions de conceptes, relacions d’idees, ...). Suposen el 70% de la nota
trimestral.
Un comentari de text, una redacció, definició de conceptes propis o afins a la
matèria, o qualsevol altra tasca. Suposa un 20% de la nota trimestral.
A més, donat que l’assignatura ha de tenir una aplicació a la vida quotidiana, les
actituds i accions de l’alumnat seran avaluades amb especial atenció i es tindran
en compte per l’arrodoniment de la nota amb un valor del 10%. Per això, les
competències personal i interpersonal, la competència en el coneixement i
interacció amb el món i la social i cívica s’avaluaran també tenint en compte
aspectes concrets com:
Interès i atenció per l’adquisició de nous coneixements.
Participació en la plataforma Classroom
Esperit crític i racionalitat en relació amb les creences, les valoracions i les accions.
Respecte crític per les idees d’altri i imparcialitat a l’hora de jutjar les opinions i les
accions pròpies i alienes.
Coherència i rigor en l’anàlisi de fets, idees i accions, en l’expressió d’opinions i en la
presa de decisions pràctiques.
Autoformació del caràcter i responsabilitat.

Solidaritat i consciència planetària.
La puntualitat i l’assistència a les classes. Tres faltes no justificades a la materia
suposarà s restar 1 punt de la nota de l’avaluació
La disposició al treball, la puntualitat en la preparació i lliurament de treballs, l’atenció
a la classe, la participació raonada i ordenada, portar el material, no molestar, no
xerrar amb els companys, ...
Les notes trimestrals, així com la final, restaran supeditades al lliurament, pactat, del
material avaluable. A més, la nota pot ser arrodonida, sempre que sigui favorable a
l’alumnat, tenint en consideració els punts esmentats el punt anterior.
Si l’alumne/a ha superat cada trimestre, la nota final serà la mitjana aritmètica
resultant de dividir entre tres la suma de les notes dels tres trimestres; així, doncs,
caldrà que l’alumne sumi un mínim de 15 punts entre els tres trimestres. Si suma 15
punts però té algun trimestre suspès, caldrà que el recuperi mitjançant un examen de
recuperació a final de curs. La nota final es perfilarà amb l’ajut de l’assoliment dels
objectius generals i terminals per part de l’alumnat.
La nota final màxima d’un alumne amb els tres trimestres suspesos i recuperats
mitjançant l’examen final serà d’un cinc.
RECUPERACIÓ DE PENDENTS
Si un alumne/a suspèn algun trimestre de “Filosofia I Ciutadania”, haurà de fer un
examen al juny per tal de recuperar aquella avaluació. Si no recupera al juny, haurà
de fer l’examen de recuperació de TOT EL CURS al setembre.
En el cas que algun alumne no aprovi l’assignatura al setembre però passi de curs,
tindrà dues oportunitats més per aprovar-la. Aquesta prova, com les altres, constarà
d’un text acompanyat de preguntes teòriques amb referència directa o indirecta al text
i preguntes teòriques curtes, preguntes per establir relacions, definicions de
conceptes, etc.
Valors d’avaluació:
Exàmens .......................................................................... 70%
Activitats diverses (comentaris de text, diccionari, esquemes, ...)........20%
Competències actitudinals ............................................................ 10%
ECONOMIA D’EMPRESA

La matèria s'estructura en els dos cursos del batxillerat, seguint una escala gradual en la
complexitat dels continguts i les reflexions. Es farà, almenys, dues proves escrites al llarg del
trimestre, aproximadament cada unitat li correspon una prova escrita, que poden constar de
preguntes tipus test, preguntes curtes amb respostes raonades, comentari d’un text o preguntes
pràctiques amb valoració del resultat obtingut.
Els criteris pel càlcul de la nota d’avaluaciósón els següents:
● 85% proves escrites i exposicions orals de cada unitat didàctica
● 10% activitats realitzades a classe o a casa
● 5% l’actitud envers els companys i al professor i la dinàmica de treball. A cada sessió els

alumnes hauran de portar la matèria al dia ja que poden ser preguntats i hauran d’intervenir.
El criteri de recuperació de les avaluacions suspesesés el següent:

Recuperació de la
1a avaluació
Recuperació de la
2a avaluació
Recuperació de la
3a avaluació

1r batxillerat
Durant la primera quinzena de gener es
realitzarà una prova escrita de
recuperació a l’aula ordinària.
Durant el mes d’abril es realitzarà una
prova escrita de recuperació a l’aula
ordinària.
Durant la primera quinzena de juny es
realitzarà una prova escrita de
recuperació a l’aula ordinària.

2n batxillerat
Durant la primera quinzena de gener es
realitzarà una prova escrita de
recuperació a l’aula ordinària.
Durant la segona quinzena de març es
realitzarà una prova escrita de
recuperació a l’aula ordinària.
Durant la primera quinzena de maig es
realitzarà una prova escrita de
recuperació a l’aula ordinària.

Si l’avaluació queda recuperada, la qualificació serà Suficient (5).
El criteri pel càlculde la nota final de curs a batxilleratés el següent:
● 85% proves escrites i exposicions orals de cada unitat didàctica
● 10% activitats realitzades a classe o a casa
● 5% l’actitud envers els companys i al professor i la dinàmica de treball. A cada sessió els
alumnes hauran de portar la matèria al dia ja que poden ser preguntats i hauran d’intervenir.
Si el càlcul d’aquesta nota final de curs resulta amb una qualificació inferior a 5, l’alumne pot
recuperar-la en les proves de suficiència que es realitzaran a les convocatòries oficials segons el
calendari previst. En cas de recuperar, la nota final de curs serà de Suficient (5) i si no es recupera
es mantindrà la nota final anterior sense cap millora.

LLATÍ I
La competència principal a assolir marcada per la llei d’educació del departament
d’ensenyament de la generalitat de Catalunya és el domini de la llengua llatina per tal
de poder traduir textos originals o lleugerament adaptats de dificultat mitjana. Per
aquest motiu el departament de filologia clàssica decideix el següent percentatge
avaluador:
I. 50% Llengua (examen de traducció)
II. 30%Cultura i civilització romanes
III. 20%Actitud, treball i assistència a classe
Des del departament remarquem el fet que, per tenir dret a aquest mètode avaluador,
l’alumne haurà de superar satisfactòriament (un quatre sobre deu o més) l’examen o
exàmens de llengua; si no, l’avaluació estarà suspesa.

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
Els alumnes seran avaluats de la següent manera:

Cada trimestre es faran dos controls escrits que suposen el 80% de la nota.
L’assistència a classe suposa un 10% adicional y finalment hi ha un altre 10%
que sortirà de la presentació d’una llibreta personal on estaran recollits els
apunts y anotacions que dictarà el professor.
En cada avaluació hi haurà una recuperació dels controls escrits suspesos.
Durant el mes de Juny es portarà a terme una altra recuperació global de tot
curs.
MATEMÀTIQUES I
En cada avaluació es realitzarà un mínim de dues proves escrites.
Criteri pel càlcul de la nota d’avaluació als cursos de Batxillerat
La qualificació de cada avaluació s’obtindrà seguint el següent criteri:
· 90% proves escrites de cada unitat didàctica.
· 10% realització de deures, interès i participació classe i presentació de la llibreta o
dossier ben presentat i amb els exercicis corregits.
Criteri de recuperació de les avaluacions suspeses a primer de Batxillerat
Recuperació de la 1a avaluació: Durant la primera quinzena de gener es realitzarà
una prova escrita de recuperació a l’aula ordinària.
Recuperació de la 2a avaluació: Durant el mes d’abril es realitzarà una prova
escrita de recuperació a l’aula ordinària.
Recuperació de la 3a avaluació: Durant la primera quinzena de juny es realitzarà la
prova escrita de recuperació a l’aula ordinària.
Si l’avaluació queda recuperada la qualificació serà Suficient(5).
Criteri de recuperació de les avaluacions suspeses a segon de Batxillerat
Recuperació de la 1a avaluació: Durant la primera quinzena de gener es realitzarà
una prova escrita de recuperació a l’aula ordinària.
Recuperació de la 2a avaluació: Durant la segona quinzena de març es realitzarà una
prova escrita de recuperació a l’aula ordinària.
Recuperació de la 3a avaluació: Durant la segona quinzena de maig es realitzarà la
prova escrita de recuperació a l’aula ordinària.
Si l’avaluació queda recuperada la qualificació serà Suficient(5).

Criteri pel càlcul de la nota final de curs a Batxillerat
La nota final de curs es calcularà seguint el següent criteri:
· 90% proves escrites de cada unitat didàctica.
· 10% realització de deures, interès i participació classe i presentació de la llibreta o
dossier ben presentat i amb els exercicis corregits.

Si el càlcul d’aquesta nota final de curs resulta amb una qualificació inferior a 5,
l’alumne pot recuperar-la en les proves de suficiència que es realitzaran a les
convocatòries oficials segons el calendari previst. En cas de recuperar, la nota final
de curs serà de Suficient(5) i si no es recupera es mantindrà la nota final anterior
sense cap millora.
A les proves de suficiència de 2n de Batxillerat de matemàtiques s’ha de treure un
mínim de 3 a cada una de les parts d’anàlisi, geometria i àlgebra lineal.
BIOLOGIA I
Es tendirà a fer un examen parcial de cada tema, que faran promig per obtenir la nota
final de l’avaluació. La llibreta, que contindrà apunts, exercicis, pràctiques, etc. podrà
servir per pujar aquesta nota fins a un màxim d’un punt en cas d'estar molt ben feta ,
amb els enunciats de les qüestions copiats i ben contestats, etc. (10%)
Els exàmens, generalment, tindran una part de test amb preguntes amb quatre
opcions de resposta. Si es contesten bé valen un punt, si es contesten malament
resten 1/3 de punt, i si es deixen en blanc ni pugen ni baixen. El test val el 40% de
l’examen. La resta de l’examen seran dos o tres preguntes tipus tema, amb diversos
apartats cada una d’elles, extretes preferentment de proves de selectivitat, i valdran el
60% restant. S’admet que en aquestes preguntes pot sortir algun aspecte relacionat
amb temes ja donats durant el curs.
Els alumnes que suspenguin la primera o la segona avaluació tindran una oportunitat
per recuperar-les al començament de la següent avaluació. Els que a final de curs
tinguin alguna avaluació suspesa s’hauran de presentar a la prova de suficiència de
juny.
Al setembre es farà la recuperació de tota la matèria; no es guardaran les notes de les
avaluacions aprovades.

FÍSICA I
El mètode de càlcul de la nota trimestral és el següent:
60% de la nota correspon a la mitjana dels exàmens parcials
30% de la nota correspon a un examen global de trimestre.
10% de la nota correspon a tasques/ informes a entregar
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:
●

Si la nota de l’examen global del trimestre és inferior a 3, l’alumne suspèn el
trimestre al no fer-se la mitjana amb la resta de notes.

●

La nota final del curs s’obtindrà de la mitja aritmètica de les notes definitives
dels tres trimestres sempre i quan no hi hagi cap trimestre amb una nota
inferior a 3.
En el cas que la nota final del curs obtinguda a partir de les notes trimestrals
sigui de suspès l’alumne té dret a una avaluació de suficiència al mes de juny i,
si s’escau, un darrer examen de suficiència al mes setembre. En el cas que la
nota final del curs, obtinguda a partir de les notes trimestrals sigui d’aprovat
l’alumne tindrà el dret a participar en un examen per millorar aquesta nota
final. Aquest únic examen per pujar nota només es farà al mes de juny.
Els alumnes que es presentin a l’avaluació de suficiència no es podran

●

●

●
●
●

presentar a l’examen per millorar la nota final.
L’avaluació de suficiència que efectuarà l’alumne serà de la totalitat del curs al
mes de setembre i del trimestre suspès al mes de juny. La nota final de curs no
podrà ser inferior a l’obtinguda inicialment a partir de les notes dels trimestres.
Al començament del segon i tercer trimestre es realitzarà un examen de
recuperació a aquells alumnes que no hagin aprovat el trimestre anterior.
La nota obtinguda en una convocatòria de recuperació (d’un trimestre, de
suficiència o una extraordinària) mai serà superior a un 5.

Altres aspectes a considerar:
●

S’ha de ser puntual als exàmens. Transcorreguts 5 minuts de l’inici de la
convocatòria no es deixarà entrar a l’examen, excepte en el cas que es porti en
aquell mateix moment un justificant d’atenció sanitària i/o d’un organisme
oficial. En aquest casos, mai es donarà temps addicional.

●

Qualsevol còpia o intent de còpia durant l’examen serà qualificat amb un zero.

●

L'assistència a classe és obligatòria. Així doncs, cada 3 absències no
justificadesal llarg d’un trimestre, es baixarà la nota de l’avaluació un punt.

●

Els justificants oficials s’han d’ensenyar al
corresponent i després entregar-los al tutor/a.

●

Per aprovar l'avaluació s'ha de fer com a mínim un 50% dels deures o tasques
encomanades pel professor. El fet de no fer-les o presentar-les puntualment
quan correspongui, suposarà una baixada directa de 2,5 punts de la nota final
de l’avaluació corresponent.

●

Si l’alumne no porta el material necessari per a fer l’examen: calculadora,
llapis, bolígraf, goma i regle, haurà d’abandonar l’examen. La nota serà no
presentat o un zero.

●

No presentar-se a algun trimestre suspès al juny, implica automàticament
suspendre l’assignatura i anar a la convocatòria de setembre (de tot el curs).

●

Malgrat no ser una assignatura de llengua, es tindrà en compte la cal·ligrafia i
l’ortografia a les proves escrites i els treballs. Les faltes en les paraules
específiques que es treballen a l’assignatura descomptaran 0.1 punts cada dues
faltes (com a màxim descomptarà fins a 1 punt). Els escrits, ja siguin proves o
treballs, s’hauran de redactar amb una cal·ligrafia clara i entenedora, de no ser
així no es corregira la prova o el treball.

professor/a

QUÍMICA I
COM AVALUAREM?
El mètode de càlcul de la nota trimestral és el següent:
70% de la nota. Correspon a la mitjana dels exàmens parcials
30% de la nota correspon a un examen global de trimestre.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

de

la

matèria

● Si la nota de l’examen global del trimestre és inferior a 3, l’alumne suspèn el
trimestre al no fer-se
la mitjana amb la resta de notes.
● La nota final del curs s’obtindrà de la mitjana aritmètica de les notes definitives dels
tres trimestres
sempre i quan no hi hagi cap trimestre amb una nota inferior a 3.
● En el cas que la nota final del curs obtinguda a partir de les notes trimestrals sigui
de suspès
l’alumne té dret a una avaluació de suficiència al mes de juny i, si s’escau, un darrer
examen de
suficiència al mes setembre. En el cas que la nota final del curs, obtinguda a partir de
les notes
trimestrals sigui d’aprovat l’alumne tindrà el dret a participar en un examen per
millorar aquesta
nota final. Aquest únic examen per pujar nota només es farà al mes de juny.
● Els alumnes que es presentin a l’avaluació de suficiència no es podran presentar a
l’examen per
millorar la nota final.
● L’avaluació de suficiència que efectuarà l’alumne serà de la totalitat del curs al mes
de setembre i
del trimestre suspès al mes de juny. La nota final de curs no podrà ser inferior a
l’obtinguda
inicialment a partir de les notes dels trimestres.
● Al començament del segon i tercer trimestre es realitzarà un examen de recuperació
a aquells
alumnes que no hagin aprovat el trimestre anterior.
● La nota obtinguda en una convocatòria de recuperació (d’un trimestre, de suficiència
o una extraordinària) mai serà superior a un 5.
Altres aspectes a considerar:
● S’ha de ser puntual als exàmens. Transcorreguts 5 minuts de l’inici de la
convocatòria no es deixarà entrar a l’examen, excepte en el cas que es porti en aquell
mateix moment un justificant d’ atenció sanitària . En aquest casos, mai es donarà
temps addicional.
● Qualsevol còpia o intent de còpia durant l’examen serà qualificat amb un zero.
● L'assistència a classe és obligatòria. Així doncs, cada 3 absències no justificades al
llarg d’un trimestre, es baixarà la nota de l’avaluació un punt.
● Els justificants oficials s’han d’ensenyar al professor/a de la matèria corresponent i
després entregar-los al tutor/a.
● Per aprovar l' avaluació s'ha de fer com a mínim un 50% dels deures o tasques
encomanades pel professor. El fet de no fer-les o presentar-les puntualment quan
correspongui, suposarà una baixada directa de 2,5 punts de la nota final de l’avaluació
corresponent.
● Si l’alumne no porta el material necessari per a fer l’examen: calculadora, llapis,
bolígraf, goma i regla, haurà d’abandonar l’examen. La nota serà no presentat o un
zero.
● No presentar-se a algun trimestre suspès al juny, implica automàticament suspendre
l’assignatura i anar a la convocatòria de setembre (de tot el curs).
● Malgrat no ser una assignatura de llengua, es tindrà en compte la cal·ligrafia i
l’ortografia a les proves escrites i els treballs. Les faltes en les paraules específiques
que es treballen a l’assignatura descomptaran 0.1 punts cada dues faltes (com a
màxim descomptarà fins a 1 punt). Els escrits, ja siguin proves o treballs, s’hauran de
redactar amb una cal·ligrafia clara i entenedora, de no ser així no es corregira la prova
o el treball.

DIBUIX TÈCNIC I
Es realitzaran un o dos exàmens per trimestre. La nota trimestralserà el resultat
d'aplicar 
el 40% treball de classe ,dossieri actitud i el 60 % dels exàmens sempre
que ambdues notes no siguin inferiors a 4.
Cal justificar les faltes d’assistència. Cada tres faltes sense justificar al trimestre
baixen un punt. El període per justificar-les és com a màxim d’una setmana.després
d’haver-se produït.
PER RECUPERAR UN TRIMESTRE s’hauran de realitzar els treballs pendents
especificats de forma individualitzada i la realització d’una prova.
LA NOTA FINAL serà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals. Per poder fer la
mitjana s’han de tenir les avaluacions aprovades.
RECUPERACIÓ FINAL DE CURS:Per aquells alumnes que a final de curs no hagin
aprovat un o més trimestres s’haurà de superar un examen pràctic dels continguts
corresponents.
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE: L’alumnat que no aprovi
l’assignatura tindrà l’oportunitat de realitzar un examen de tot el curs en l’avaluació
extraordinària de setembre
TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Aspectes a considerar en l'avaluació:
Control per cada tema explicat a classe. El control es farà una setmana desprès
d’haver acabat de treballar el tema a classe.
·
A final de trimestre es farà una recuperació de tots els temes suspesos.
·
La qualificació trimestral es calcularà de la següent manera:
o Nota mitjana de tots els controls realitzats al llarg del trimestre
o
Per poder fer la nota mitjana és condició necessària que tots els
controls tinguin una nota major o igual a 2,5. MAI és farà mitjana si
en algun dels controls realitzats hi ha una nota inferior a 2,5.
o La nota trimestral, la que apareix al butlletí, es calcula de la següent
manera:
i. n ≤Nota mitjana ≤ n+0,4 →Nota butlletí=n
ii. n+0,5 ≤Nota mitjana ≤ n+1 →Nota butlletí=n+1
·

Per obtenir la màxima puntuació cal:

Si es considera que un apartat es divideix en plantejament, desenvolupament i
resolució fins arribar al resultat, cal que presentis de manera endreçada i intel·ligible el
desenvolupament per obtenir una puntuació. El resultat es desestima si no n'indiques
la procedència. Tingues present que no has de copiar o recrear l'enunciat.
● Obtenir el resultat numèric correcte amb unitats correctes (del Sistema
Internacional amb els múltiples i submúltiples corresponents).
● Presentar els gràfics tot indicant les escales amb unitats correctes.
● Presentar sense ambigüitats els esquemes, diagrames de blocs, etc.
● Es valora positivament la pulcritud, concisió, precisió i claredat en la
presentació. Et recomanem que facis els càlculs previs en un esborrany.
Aquests, en general, només cal que incloguin comentaris concisos ("suposant el
frec negligible s'obté...").
Penalització:
● Es penalitzen fortament, de manera que poden arribar a anul·lar la puntuació
en un apartat, els errors dimensionals i conceptuals en els raonaments, i
els resultats sense unitats o expressats en unitats no pertanyents al

●

●

Sistema Internacional amb els múltiples i submúltiples corresponents.
Els errors numèrics que portin a resultats raonables només es
penalitzen lleument, per exemple, dins de l'ordre de magnitud del resultat
correcte. Altres errors numèrics poden arribar a ser considerats errors
conceptuals (per exemple, una pressió absoluta negativa, un canvi de signe,
etc.).
En preguntes encadenades no es penalitzen els errors derivats dels
resultats anteriors, sempre i quan prendre aquests com a dades no
representi un error conceptual i els resultats que se'n derivin siguin raonables.

