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INSTRUMENTS GENERALS D‘AVALUACIÓ DE 1r DE BATXILLERAT 

 

 

 

DEPARTAMENT Matèries 

LLENGÜES Llengua catalana, Lengua castellana, Literatura Castellana, Llatí 

IDIOMES Llengua anglesa, Nous parlons français 

MATEMÀTIQUES Matemàtiques/MACS, Ampliació de Mates 

HUMANITATS Història del Món Contemporani, Filosofia i Ciutadania, Elements de Psicologia 

EXPERIMENTALS Biologia, Física, Química, Ciències pel Món Contemporani 

EXPRESSIÓ  Dibuix Tècnic, Educació Física 
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MATÈRIES COMUNES 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES:  LLENGUA I LITERATURA CATALANES 

Consideracions 

generals 

L’assignatura es refereix a història de la literatura catalana i estudi dels gèneres (poesia, narrativa, teatre). 

El llibre de text que s’usa és Enllaç, d’ editorial Teide. 

Hi ha tres lectures prescriptives: 

- Antologia de la poesia catalana. 

- Episodis amorosos del Tirant lo Blanc. 

- La metamorfosi, de Frank Kafka. 

Qualificació 

trimestral 

 

- El 60% de la nota correspon a les proves objectives (exàmens). Cal, com a mínim, que l’alumne tingui una puntuació igual o 

superior a 4 perquè es pugui fer mitjana amb la nota corresponent als treballs. Solen fer-se 2 exàmens per trimestre. 

- El 40% restant correspon a la mitjana de les notes dels treballs que es realitzen trimestralment, entre els quals hi pot haver: 

exercicis sobre fragments literaris, comentaris de text, redaccions, exposicions orals, treballs de lectura sobre les obres. 

- Descompte ortogràfic:  0,1 per falta sense cap límit de descompte en exàmens i treballs. Pel que fa a les composicions escrites, 

s’acorda aplicar un descompte de -0,25 dècimes per falta, en el benentès que els alumnes disposen de l’ajut de llistats d’errors 

ortogràfics a evitar i, també, que tenen temps i l’obligació de revisar els escrits abans de lliurar-los. Quant a la valoració de l’ 

expressió escrita, a part de la qüestió ortogràfica, es té en compte l’ adequació de l’ escrit als criteris que s’ han estipulat durant 

tota l’ ESO sobre bona presentació (1), adequació (0,5), coherència i cohesió (2), contingut (1), lèxic (1,5), i expressió 

(morfosintaxi) (2).prescriptives del curs etc.  

Qualificació final 

contínua 

- Dintre del mateix trimestre, si la nota del primer examen és inferior a 4, el professor donarà opció a fer una recuperació de la 

matèria suspesa afegint-la al segon examen. 

- Els trimestres suspesos han de recuperar-se al final de curs, mitjançant un examen on entrarà la matèria de la part o parts 

suspeses corresponent. Cal tenir en compte, però, que si no se supera aquest examen, l’alumne va a setembre amb tot el temari 

suspès i no només amb les parts que té pendents.  

- Si l’alumne vol millorar la seva nota final pot presentar-se a l’examen de millora de nota de juny. 

- Si l’alumne ha suspès l’avaluació a causa dels treballs, però té superada la part dels exàmens, tindrà un Insuficient (4) al butlletí i a 

final de curs recuperarà la part suspesa amb un nou treball.  

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

El professor farà una selecció dels principals continguts del curs i la posarà en coneixement de l’alumne per tal que aquest pugui recuperar 

a través d’un examen al setembre. 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

En cas que l’assignatura no s’hagi superat i l’alumne passi al curs següent, caldrà que torni a presentar-se als exàmens de recuperació de 

la matèria que s’aniran convocant durant el curs. Els continguts seran els mateixos que s’hagin estipulat per a l’examen de setembre. 
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DEPARTAMENT DE LLENGÜES:  LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

Consideracions 

generals 

La asignatura consta del estudio de la Literatura española desde sus orígenes hasta nuestros días y por dos lecturas. Seguimos el temario a 

partir del libro de texto de Santillana Lengua y literatura. Serie Comenta. 1 bachillerato. Además el alumnado tiene a su disposición el 

moodle del curso para consultar contenidos del temario propuestos por el profesor y las actividades se cada tema. 

Las lecturas prescriptivas son: Novelas ejemplares, Miguel de Cervantes y Luces de bohemia, Valle-Inclán. 

Qualificació 

trimestral 

Dos exámenes por trimestre que valen el 60%, el 40% restante surge de las actividades diarias sobre las unidades didácticas y los 

comentarios de fragmentos de todo tipo de género literario y de las lecturas obligatorias. Los comentarios de las lecturas se realizan tanto 

por escrito como oralmente. 

Los valores, actitudes, normas y temas transversales quedan incluidos en el 40%. 

Por faltas de ortografía se descuenta 0,1 por falta sin límite de nota en el descuento. En la producción escrita, se sigue la siguiente pauta. 

Pauta: Presentación (1); Adecuación (0,5), Coherencia y cohesión (2), Contenido (1), Ortografía (2), Léxico (1,5), Expresión 

(morfosintaxis)(2). 

Qualificació final 

contínua 

La evaluación es trimestral (y no continua), por lo tanto, los alumnos deberán aprobar todos los trimestres. En cada uno, se puede 

recuperar el anterior. En junio, los estudiantes pueden recuperar los trimestres suspendidos, pero en el examen de septiembre, deben 

presentarse al temario de todo el curso. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

Se examinan de todo el temario del curso y tienen que presentar un trabajo sobre los libros de lectura. 

Temario y trabajo valen 50% respectivamente. 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

Si la asignatura no se supera y el alumno pasa a segundo, tendrá que presentarse a los exámenes de recuperación de la materia que se 

convoquen durante el curso, con el mismo contenido que el estipulado para el examen de septiembre. 
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DEPARTAMENT D’IDIOMES:  LLENGUA ANGLESA 

Consideracions 

generals 

Es treballen i avaluen de forma transversal les 4 destreses: comprensió oral, escrita i expressió oral i escrita. 

 

Qualificació 

trimestral 
75% Examen trimestral que inclou: comprensió oral (15%), comprensió escrita (20%), expressió escrita (20%) i readers (5%), gramàtica i 

vocabulari (15%). 

  25% Seguiment trimestral desglossat de la següent manera: 

  - 10% Pràctiques d’expressió oral: role-plays, presentacions... 

  - 10% Expressió escrita: redaccions, treballs en equip. 

  - 5%  Use of English. 

La valoració dels següents apartats pot reduir la nota final de trimestre fins a 1 punt: deures i autonomia, autoavaluació i coavaluació, 

comportament, participació a l’aula... 
 

Qualificació final 

contínua 
Serà l’obtinguda a la nota final d’examen més la mitjana de la nota corresponent als procediments. 

Examen de recuperació de juny: Les notes de readers (10%) i speaking (10%) no es poden recuperar.  

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

 

 55 % Prova de setembre on s’avaluarà el writing, el reading comprehension, listening i grammar/vocabulary.  

A aquesta nota se li sumarà la nota de la competència de l’expressió oral que l’alumne/a hagi obtingut al juny i que correspon al 10%, i la 

nota obtinguda per la feina realitzada durant el curs que correspon al 20 %. 

Serà requisit obligatori per poder realitzar l’examen de setembre entregar les tasques demanades pel seu professor al juny: 15% 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

L’alumne que tingui pendent l’anglès de 1r, haurà de fer la feina encomanada i presentar-se a l’examen de recuperació que convoqui el 

Departament abans de novembre del 2017. Si aquest examen es suspengués tindrà una altra oportunitat abans del mes de gener. 
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DEPARTAMENT D’HUMANITATS:  FILOSOFIA I CIUTADANIA 

Consideracions 

generals 

És una matèria obligatòria que es cursa en 2 hores setmanals. 

 

Qualificació 

trimestral 

 

 Com a orientació  la nota d’avaluació estarà constituïda per  tres elements: 

- Treball personal , treball en grup, exposicions (avaluació formativa) 30% 

- Exàmens 70% 

Qualificació final 

contínua 

La nota final del curs es calcula fent la mitja dels resultats trimestrals  

Els alumnes amb insuficient de nota final de curs es podran examinar per tal d’arribar a la suficiència, tal com marca la normativa  

 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre)  

 

En el cas que l’alumne no superi  el curs al mes de juny haurà de:  

 

- Presentar-se a un examen extraordinari que tindrà lloc al mes de setembre. 

 En el cas que l’alumne no superi l’examen de setembre, podrà recuperar la matèria amb un examen durant el primer trimestre de l curs 

següent. 

  

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

 

L’alumne s’ha de presentar a una prova escrita durant el primer trimestre. Si, tot i així no l’aprova, es presentarà a una nova prova a final 

de curs. 
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DEPARTAMENT D’EXPERIMENTALS:  CIÈNCIES PEL MÓN CONTEMPORANI 

Consideracions 

generals 

És una matèria obligatòria que es cursa en 2 hores setmanals. 

 

Qualificació 

trimestral 

 

 Cada trimestre es realitzaran 2 exàmens parcials. La nota trimestral es calcularà  amb els següents percentatges: 

o 60% exàmens (mitjana dels exàmens, mínim 2 per trimestre) 

o 40% treballs (mitjana dels treballs, mínim 2 per trimestre) 

 Per faltes d’assistència injustificades: el 25% de faltes d'assistència treu el dret a l'avaluació contínua del trimestre. Per superar la 

matèria es podrà presentar a les proves extraordinàries trimestrals o final del mes de Juny o l'examen final del mes de setembre  

Per actituds negatives envers la matèria (de falta de treball, falta d’interès, falta d’atenció,...) es podrà baixar fins a un 30% la nota 

trimestral. 

Qualificació final 

contínua 

Es calcula fent la mitjana de totes les avaluacions, sempre i quan la nota dels trimestres sigui superior a 4. 

Si no es supera la matèria, al juny es faran recuperacions dels trimestres suspesos.  

Si un alumne vol millorar la nota final, pot realitzar una prova  de millora. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

Es realitzarà una única prova de recuperació amb els continguts de tot el curs.  

 

 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

Durant el curs hi haurà diverses convocatòries (les establertes pel professor/a) per realitzar una prova de recuperació del curs anterior. 
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DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ:  EDUCACIÓ FÍSICA 

Consideracions 

generals 

 L’educació física té un caràcter eminentment Procedimental (aplicació pràctica del coneixement), per tant, aquest tipus de 

contingut té més pes respecte el Conceptual (proves, treballs, deures) i Actitudinal (Implicació i Comportament i APMH). 

Qualificació 

trimestral 

 

 Podem establir uns percentatges aproximats de:  Procediments – 60%    Conceptes – 30%   Actituds – 20% (APMH-10% / IC-10%) 

 L’assistència mínima per tenir dret a l’avaluació està fixada en un 75% al Batxillerat de les sessions realitzades. 

 Els deures o/i treballs presentats fora de termini poden ser no acceptats per part del professor, resultant un 0 la nota final 

d’aquest. En el cas que el professor accepti una presentació fora de termini, aquesta serà penalitzada entre un 50% de la nota. 

 Un treball o examen amb una nota inferior al 2, un treball no presentat, o tres o més activitats d’avaluació del trimestre amb notes 

inferiors al 5, és motiu perquè un alumne/a no superi el trimestre, malgrat la seva mitjana arribi al 5. En tot cas, el professor pot 

valorar la particularitat, però la nota final del trimestre mai serà superior a 5. 

 La mala presentació i les faltes ortogràfiques poden fer baixar la nota fins a 2 punts en els exàmens teòrics o treballs escrits. 

 Particularitats a Batxillerat: 

- Cada expulsió o/i conductual l’alumne se’n va 1 dia a casa 

- Cada 4 retards acumulats es prohibeix l’entrada a classe de l’alumne i s’apunta a la pda Expulsió per retards. Els retards 

s’acumulen d’un trimestre a un altre. 

- Qui no mostri una actitud de treball a la classe pot ser expulsat 

 La valoració del contingut actitudinal rep el següent tractament: 

- Es APMH: Assistència, Puntualitat, Material i Higiene 

Parteix d’un 10 i disminueix en funció de les faltes comeses per l’alumne/a, segons s’observa en el quadre titulat ‘Penalitzacions 

APMH’ 

-  IC: Implicació i Comportament 

Surt de la valoració diària anotada a la llibreta del professor (IC), amb una nota que va del 0 al 10, i es resta segons la falta 

comesa tal i com s’indica en el quadre titulat ‘Penalitzacions IC’ 

Malgrat el valor percentual i aproximat  d’un 20% en la nota final de trimestre que té atorgat aquest contingut Actitudinal, un alumne 

pot suspendre el trimestre si en algun d’aquests  dos apartats mostra una gran mancança. Aquest 30% es reparteix aproximadament en 

un 5-10% per APMCH, i un 10-15% pel W. 

PENALITZACIONS A LA NOTA APMH DEL TRIMESTRE EN FUNCIÓ DE LA FALTA 

APMH 

Falta assistència o pràctica sense justificar* F ↓ 1.2 punt 

Puntualitat - Retard s/j Rt ↓ 0.5 punt 

Falta de roba o material s/j Mt ↓ 1 punt 

Higiene personal Hg ↓ 0.5 punt 
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PENALITZACIONS A LA NOTA IC (Treball o W) DE LA SESSIÓ EN FUNCIÓ DE LA FALTA 

IC (W) 

Expulsió de l'aula Ex ↓ 2 punts 

Falta conductual C ↓ 2 punts 

Advertiment Ad ↓ 1 punts 

Negatiu - ↓ 0.5 punts 

Positiu + ↑1 punts 

Qualificació final 

contínua 

De forma general, establim que un trimestre suspès serà recuperat al aprovar el següent amb una nota mínima de 6 sempre i quan es 

tinguin els continguts actitudinals superats. Ara bé, cal tenir presents les següents particularitats referents a la recuperació de 

trimestres: 

A- Alumne amb el 1r Tri suspès  Recupera amb un nota no inferior a 6 i l’apartat actitudinal (APMH i IC) superat del 2n Tri; 

B- Alumne amb el 1r Tri suspès (i el 2n Tri aprovat)  Recupera amb un nota no inferior a 5 i l’apartat actitudinal (APMH i IC) superat 

del 2n i 3r Tri; 

C- Alumne amb el 2n Tri suspès  Recupera amb un nota no inferior a 6 i l’apartat actitudinal (APMH i IC) superat del 3r Tri; 

D- Alumne amb el 1r i 2n Tri suspesos  Recupera amb un nota no inferior a 7 i l’apartat actitudinal (APMH i IC) superat del 3r Tri; 

E- Alumne amb el 3r Tri suspès  Recuperació; 

F- Alumne amb el 1r i 3r Tri suspesos  Recuperació; 

G- Alumne amb el 2n i 3r Tri suspesos  Recuperació; 

H- Alumne amb el 1r, 2n i 3r Tri suspesos  Recuperació; 

 El professor pot afegir un examen, treball, etc. com a condició necessària per optar a aquestes recuperacions. 

 Final contínua: aquesta nota s’estableix a partir de la mitjana aritmètica trimestral, on cada trimestre té el mateix valor. La nota d’un 

trimestre recuperat serà un 5. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

Els alumnes que no superen la matèria al juny tindran l’opció de recuperar-la en els exàmens extraordinaris de setembre, conjuntament 

amb la presentació dels deures d’estiu i la possibilitat d’encomanar algun treball obligatori d’estiu. 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

A la recuperació del curs establim els següents criteris: 

 Examen pràctic o/i escrit 

Treball teòric-pràctic amb seguiment periòdic del procés 
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MATÈRIES DE MODALITAT 

 

 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES:  LITERATURA CASTELLANA 

Consideracions 

generals 

La asignatura consta del estudio de 6 lecturas prescriptivas (Antología Poética del Siglo de Oro; El Quijote;  El caballero de Olmedo,  Don 

Juan Tenorio; La verdad sobre el caso Savolta; Los pazos de Ulloa) 

 

Qualificació 

trimestral 

Dos exámenes por trimestre (o lo que es lo mismo, dos libros por trimestre) que valen el 80%, el 20% restante surge de las actividades 

diarias (análisis de los poemas, lecturas, ejercicios sobre el significado de los textos…).  Estas actividades se realizan tanto por escrito como 

oralmente. 

Los valores, actitudes, normas y temas transversales quedan incluidos en el 20%. 

Por faltas de ortografía se descuenta 0,1 por falta hasta 2 puntos.  

Qualificació final 

contínua 

Finalmente se aprobará la asignatura, superando al menos 4 de los libros antes citados. En cada trimestre se pueden recuperar las partes 

pendientes o no superadas del trimestre anterior. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

Se examinan de un temario seleccionado y tienen que presentar un trabajo sobre los libros de lectura. 

Temario y trabajo valen 50% respectivamente. 

 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

Tres exámenes de recuperación, uno de cada trimestre, entre el mes de enero i marzo del curso siguiente. 
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DEPARTAMENT DE LLENGÜES:  LLATÍ 

Consideracions 

generals 

Es farà un examen final en acabar cada unitat. El llibre consta de 15 unitats, repartides en 5 unitats per trimestre. El tipus d'avaluació és 

contínua, això vol dir que l'alumne/a que aprova l'últim trimestre aprova l'assignatura.  

Qualificació 

trimestral 

 

La nota de cada trimestre consta dels següents ítems: 

a) 80%: CONTINGUTS (EXÀMENS) 

a. Els exàmens de cada unitat conformen un 45% d’aquest apartat. 

b. Els exàmens trimestrals conformen un 55% d’aquest apartat. 

 Traducció DE TEXTO, comprensió d’estructures gramaticals morfosintàctiques i de lèxic. 

 Preguntes de gramàtica (morfologia, sintaxi, semàntica, etc.) 

 Preguntes de cultura i/o tradició clàssiques. Llatinismes. 

 

b) 20%: ACTIVITATS I PROCEDIMENTS D’APRENENTATGE 

a. Treball a classe, deures, exercicis de cada unitat. A final de cada unitat l'alumne/a haurà de realitzar els exercicis proposats 

de cada unitat.  

b. Treballs sobre lectures obligatòries. 

Qualificació final 

contínua 

La nota de qualificació final contínua vindrà reflectida en funció de l’avaluació contínua, es farà un promig de les 3 notes trimestrals, però 

valorant sobretot la dinàmica i l’assoliment final dels objectius de curs i la seva maduració final. L’alumne/a que no aprovi l’assignatura 

haurà de realitzar un examen global final per tal d’assolir l’aprovat. L’examen serà sobre els continguts bàsics del programa, únicament en 

referència a la part de gramàtica. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

L’alumne/a que no arribi als mínims haurà de realitzar un examen final de recuperació amb els continguts bàsics del curs amb els mateixos 

objectius que l’examen de juny, (només es valorarà la part de gramàtica). 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

La recuperació de la matèria es farà al llarg del primer trimestre del següent curs, abans de la primera avaluació. Si l'alumne/a treu 

puntuació positiva igual o superior a 5 aprovarà la matèria. L'alumne/a tindrà diverses convocatòries al llarg del curs, en cas que no 

assoleixi l'aprovat de la matèria durant el primer trimestre. 
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DEPARTAMENT DE LLENGÜES:  NOUS PARLONS FRANÇAIS 

Consideracions 

generals 

Es treballen i avaluen de forma transversal les 4 destreses: comprensió oral, escrita i expressió oral i escrita. 

 

Qualificació 

trimestral 

75% Examen trimestral que inclou: comprensió oral, escrita, expressió oral, expressió escrita i lectures. 

25% Seguiment trimestral desglossat de la següent manera: 

- 10% Practiques d’expressió oral: lectures, role-plays, presentacions,... 

- 10% Expressió escrita: redaccions, treballs en equip. 

- 5% L’utilisation du français. 

La valoració dels següents apartats pot reduir la nota final de trimestre fins a 1 punt: deures i autonomia, autoavaluació i coavaluació, 

comportament, participació a l’aula... 

Qualificació final 

contínua 

Serà l’obtinguda a la nota final d’examen més la mitjana de la nota corresponent als procediments. 
 

Examen de recuperació de juny: Les notes de lectures (10%) i l’utilisation du français (10%) no es poden recuperar. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

 

55 % Prova de setembre on s’avaluarà l’expression écrite, la compréhension orale, la compréhension écrite, la grammaire et le 

vocabulaire.  

A aquesta nota se li sumarà la nota de la competència de l’expressió oral que l’alumne/a hagi obtingut al juny i que correspon al 10%, i la 

nota obtinguda per la feina realitzada durant el curs que correspon al 20 %. 

Serà requisit obligatori per poder realitzar l’examen de setembre entregar les tasques demanades pel seu professor al juny: 15%. 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

L’alumne que tingui pendent el francès de 1r, haurà de fer la feina encomanada i presentar-se a l’examen de recuperació que convoqui el 

Departament abans del gener del 2018. Si aquest examen es suspengués tindrà una altra oportunitat abans del mes d’abril. 
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DEPARTAMENT D’HUMANITATS:  HISTÒRIA DELS MÓN CONTEMPORANI 

Consideracions 

generals 

És una matèria de modalitat que es cursa en 4 hores setmanals. 

 

Qualificació 

trimestral 

 

Es realitzaran un mínim de dos exàmens parcials per trimestre.  

La nota trimestral serà la mitjana dels exàmens realitzats 

Es valorarà d’una manera especial la correcció lingüística, l’ordre en l’exposició, la claredat en la utilització del vocabulari general i la 

precisió en l’ús del vocabulari artístic. No es valorarà res del que no s’hagi demanat, si no és que es presenti com a informació 

complementària vinculada a l’exposició del tema que es pregunta. 

 

Qualificació final 

contínua 

La nota final del curs es calcula fent la mitja dels resultats trimestrals. 

En cas de no superar la matèria, a final de curs es faran recuperacions dels trimestres suspesos. 

 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

Al setembre es realitzarà una única prova de recuperació amb els continguts de tot el curs. 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

 

L’alumne que cursant 2n de batxillerat tinguin suspesa Hª del Món Contemporani s’ha de presentar a una prova escrita durant el primer 

trimestre. Si, tot i així no l’aprova, es presentarà a una nova prova a final de curs. 
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DEPARTAMENT D’HUMANITATS:  ELEMENTS DE PSICOLOGIA 

Consideracions 

generals 

És una matèria de  optativa de modalitat que es cursa en 2 hores setmanals. 

 

Qualificació 

trimestral 

 

 Com a orientació  la nota d’avaluació estarà constituïda per  tres elements: 

- Treball personal (avaluació formativa) 10% 

- Treball escrit i exposició oral sobre un tema  20% 

- Exàmens 70% 

Qualificació final 

continua 

La nota final del curs es calcula fent la mitja dels resultats trimestrals . 

Els alumnes amb insuficient de nota final de curs es podran examinar per tal d’arribar a la suficiència, tal com marca la normativa  

Es realitzarà una única prova de recuperació amb els continguts de tot el curs.  

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

 

En el cas que l’alumne no superi  el curs al mes de juny haurà de:  

 

 Presentar-se a un examen extraordinari que tindrà lloc al mes de setembre. 

 En el cas que l’alumne no superi l’examen de setembre, podrà recuperar la matèria amb un examen durant el primer trimestre de l curs 

següent. 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

 

L’alumne s’ha de presentar a una prova escrita durant el primer trimestre. Si, tot i així no l’aprova, es presentarà a una nova prova a final 

de curs. 
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DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES:  MATEMÀTIQUES/MACS 

Consideracions 

generals 

 Al llarg del curs es faran tres avaluacions quantitatives, una cada trimestre. La qualificació de cada trimestre, així com la qualificació 

final del curs, serà un nombre natural de l’u al deu, obtingut per arrodoniment de les mitjanes calculades en cada cas. 

Qualificació 

trimestral 

 

 Al llarg de cada trimestre es faran un mínim de dues proves escrites, sempre que el calendari del curs ho permeti. 

 La qualificació de cada trimestre s’obtindrà de fer la mitjana aritmètica de les proves escrites realitzades en aquell trimestre. 

 Es considerarà aprovat un trimestre quan la qualificació obtinguda sigui superior o igual a 5. 

 Si la qualificació d'algun trimestre és inferior a 4, aquest trimestre s'haurà de recuperar a l'avaluació extraordinària de final de curs. 

Qualificació final 

contínua 

 La qualificació final del curs s'obtindrà fent la mitjana aritmètica de la qualificació dels tres trimestres, sempre que aquestes siguin 

superiors o iguals a 4. El curs es considerarà aprovat si aquesta qualificació final és superior o igual a 5. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

 Tant els alumnes que hagin obtingut una qualificació inferior al 4 en alguna de les tres avaluacions, com els alumnes que hagin 

obtingut una qualificació final inferior al 5, disposaran d’una prova extraordinària al final de curs, segons les indicacions del 

calendari acordat pel centre, en la qual podran aprovar la part dels continguts que no havien aprovat al llarg del curs. Aquesta 

mateixa prova, ampliada a les tres avaluacions, servirà per avaluar als alumnes que hagin perdut el dret a l’avaluació contínua per 

haver faltat a més d’un 25% de les sessions presencials. 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

 Els alumnes que hagin passat a segon de batxillerat sense haver aprovat les matemàtiques de primer, hauran d'aprovar un examen 

de recuperació que es farà al llarg del primer trimestre de segon, dins dels terminis marcats al calendari del centre. 
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DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES:  AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES 

Consideracions 

generals 

 Al llarg del curs es faran tres avaluacions quantitatives, una cada trimestre. La qualificació de cada trimestre, així com la qualificació 

final del curs, serà un nombre natural de l’u al deu, obtingut per arrodoniment de les mitjanes calculades en cada cas. 

Qualificació 

trimestral 

 

 Al llarg de cada trimestre es faran un mínim de dues proves escrites, sempre que el calendari del curs ho permeti. 

 La qualificació de cada trimestre s’obtindrà de fer la mitjana aritmètica de les proves escrites realitzades en aquell trimestre. 

 Es considerarà aprovat un trimestre quan la qualificació obtinguda sigui superior o igual a 5. 

 Si la qualificació d'algun trimestre és inferior a 4, aquest trimestre s'haurà de recuperar a l'avaluació extraordinària de final de curs. 

Qualificació final 

contínua 

 La qualificació final del curs s'obtindrà fent la mitjana aritmètica de la qualificació dels tres trimestres, sempre que aquestes siguin 

superiors o iguals a 4. El curs es considerarà aprovat si aquesta qualificació final és superior o igual a 5. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

 Tant els alumnes que hagin obtingut una qualificació inferior al 4 en alguna de les tres avaluacions, com els alumnes que hagin 

obtingut una qualificació final inferior al 5, disposaran d’una prova extraordinària al final de curs, segons les indicacions del 

calendari acordat pel centre, en la qual podran aprovar la part dels continguts que no havien aprovat al llarg del curs. Aquesta 

mateixa prova, ampliada a les tres avaluacions, servirà per avaluar als alumnes que hagin perdut el dret a l’avaluació contínua per 

haver faltat a més d’un 25% de les sessions presencials. 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

 Els alumnes que hagin passat a segon de batxillerat sense haver aprovat les matemàtiques de primer, hauran d'aprovar un examen 

de recuperació que es farà al llarg del primer trimestre de segon, dins dels terminis marcats al calendari del centre. 
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DEPARTAMENT DE CIÈNCIES:  BIOLOGIA 

Consideracions 

generals 

És una matèria de modalitat que es cursa en 4 hores setmanals. 

 

Qualificació 

trimestral 

 

Cada trimestre es realitzaran 2 o 3 exàmens parcials i un examen global trimestral. La nota trimestral es calcularà en general amb els 

següents percentatges: 40% exàmens parcials i 60 % examen global.  

 

Per actituds negatives envers la matèria (de falta de treball, falta d’interès, falta d’atenció,...) es podrà baixar fins a un 20% la nota 

trimestral. 

Qualificació final 

contínua 

La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals. 

Quan la mitjana aritmètica surti suspesa, es farà una prova de recuperació dels continguts de tot el curs. 

En el cas que durant el curs s’hagi suspès només un trimestre (i els altres dos estiguin aprovats), només s’haurà de recuperar aquell 

trimestre. 

Si un alumne vol millorar la nota final, pot realitzar una prova de millora 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

Es realitzarà una única prova de recuperació amb els continguts de tot el curs.  

 

 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

Durant el curs hi haurà diverses convocatòries (les establertes pel professor/a) per realitzar una prova de recuperació del curs anterior. 
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DEPARTAMENT DE CIÈNCIES:  FÍSICA 

Consideracions 

generals 

És una matèria de modalitat que es cursa en 4 hores setmanals. 

 

Qualificació 

trimestral 

 

Cada trimestre es realitzaran 2 o 3 exàmens parcials i un examen global trimestral. La nota trimestral es calcularà en general amb els 

següents percentatges: 50% exàmens parcials i 50 % examen global.  

 

Per actituds negatives envers la matèria (de falta de treball, falta d’interès, falta d’atenció,...) es podrà baixar fins a un 20% la nota 

trimestral. 

Qualificació final 

contínua 

Es calcula fent la mitjana de totes les avaluacions, sempre i quan la nota dels trimestres sigui superior a 5. 

Si no es supera la matèria, al juny es faran recuperacions dels trimestres suspesos.  

Si un alumne vol millorar la nota final, pot realitzar una prova  de millora. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

Es realitzarà una única prova de recuperació amb els continguts de tot el curs.  

 

 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

Durant el curs hi haurà diverses convocatòries (les establertes pel professor/a) per realitzar una prova de recuperació del curs anterior. 
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DEPARTAMENT DE CIÈNCIES:  QUÍMICA 

Consideracions 

generals 

És una matèria de modalitat que es cursa en 4 hores setmanals. 

 

Qualificació 

trimestral 

 

Cada trimestre es realitzaran 2 o 3 exàmens parcials i un examen global trimestral. La nota trimestral es calcularà en general amb els 

següents percentatges: 60% exàmens parcials i 40 % examen global. Hi ha dos casos concrets en els quals no s’aplicarà aquesta 

norma: 

 Si un alumne té el promig dels parcials amb una nota igual o superior a 5 aprovarà el trimestre mentre la nota de l’examen 

trimestral no sigui inferior a 4. 

 Si un alumne té el promig dels parcials amb una nota inferior a 5 i superior a 4, però aprova l’examen global, la seva nota 

trimestral serà de 5. 
 

Per actituds negatives envers la matèria (de falta de treball, falta d’interès, falta d’atenció,...) es podrà baixar fins a un 20% la nota 

trimestral. 

Qualificació final 

contínua 

Es calcula fent la mitjana de totes les avaluacions, sempre i quan la nota dels trimestres sigui superior a 5. 

Si no es supera la matèria, al juny es faran recuperacions dels trimestres suspesos.  

Si un alumne vol millorar la nota final, pot realitzar una prova  de millora. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

Es realitzarà una única prova de recuperació amb els continguts de tot el curs.  

 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

Durant el curs hi haurà diverses convocatòries (les establertes pel professor/a) per realitzar una prova de recuperació del curs anterior. 
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DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ:  DIBUIX TÈCNIC 

Consideracions 

generals 

Aquesta assignatura, amb 4 hores setmanals, desenvolupa un temari molt ampli amb un volum de treball important. Bàsicament es tracta 

en profunditat la geometria plana i els tres sistemes de representació (dièdric, cònic i axonomètric). La professora es reserva el dret de 

canviar l’ordre i les sessions de les unitats de programació al llarg del curs. 

L’alumnat ha de portar obligatòriament a totes les classes el material que indiqui el professorat a l’inici de curs. En les proves escrites és 

imprescindible dur el material per poder realitzar la prova. 

Qualificació 

trimestral 

 

 

Repartiment dels exàmens al llarg del curs 

 Es realitzaran un mínim d’un examen parcial més l’examen trimestral. 

 Hi haurà un examen de recuperació per cada un dels trimestres a principis del trimestre següent. 

 La nota final de dibuix es calcularà fent la mitjana de les tres avaluacions, sempre que hagin sigut superades amb un 4 o nota 

superior. Un cop feta la mitjana aquesta ha de ser de 5 o superior.   

 Hauran de presentar-se a les recuperacions de l’avaluació continua aquells alumnes que no obtinguin una qualificació final positiva 

(5 o superior) 

 

Criteris utilitzats en l’avaluació dels exàmens 

 Es valorarà: 

- La resolució conceptual i gràfica correcta dels dibuixos 

- La claredat del dibuix. 

- L’explicitació, amb valor de línia, del procés i el resultat. 

 No es valoraran els resultats obtinguts per tempteig 

 En la qualificació de cada un dels dibuixos es donarà un màxim del 80% de la puntuació corresponent al procés seguit i la solució 

correcta. El 20 % restant es destinarà a valorar la qualificació gràfica i la precisió. 

 

Condicions de la nota 

 L’assistència a classe ha de ser regular. La no assistència d’un 75% comporta el trimestre suspès i l’obligació de recuperar el 

trimestre. 

 La nota trimestral s’obtindrà de:                               

- Mitjana exàmens parcials i trimestral 80% 

- Notes d’aula 20% 
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 Per a l’arrodoniment de les dècimes d’una nota a l’alça, es tindrà en compte l’interès de l’alumne per la matèria, la realització de    

les làmines i el seu comportament a l’aula. (Aquest arrodoniment es contemplarà a partir de les 7 dècimes). 

 Caldrà presentar de manera obligatòria els exercicis proporcionats a classe. 

Qualificació final  Tenint en compte que cada trimestre té continguts diferents, la seva recuperació es farà durant el curs, amb exàmens el principi del 

següent trimestre. La nota final de dibuix es calcularà fent la mitjana de les tres avaluacions, sempre que hagin sigut superades amb un 4 

o nota superior. Un cop feta la mitjana aquesta ha de ser de 5 o superior.  

Si no es supera la matèria, al juny es faran recuperacions dels trimestres suspesos.  

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

Es realitzarà una única prova de recuperació amb els continguts de tot el curs.  

 

Matèria pendent 

de cursos 

anteriors 

L’alumne i la professora es posaran en contacte per concretar el dia i l’hora de l’examen extraordinari i que englobarà els continguts 

elementals del curs. 

 

 


