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INSTRUMENTS GENERALS D‘AVALUACIÓ DE 2n DE BATXILLERAT 

 

 

 

DEPARTAMENT Matèries 

LLENGÜES Llengua Catalana, Lengua Castellana, Literatura Catalana, Llatí 

IDIOMES Llengua Anglesa 

MATEMÀTIQUES Matemàtiques, Mates aplicades a les CCSS (MACS) 

HUMANITATS Història, Geografia, Història de l’Art, Història de la Filosofia 

EXPERIMENTALS Biologia, Física, Química 

TECNOLOGIA Tecnologia Industrial 

EXPRESSIÓ  Dibuix Tècnic 
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MATÈRIES COMUNES 

 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES:  LLENGUA I LITERATURA CATALANES 

Consideracions 

generals 

L’assignatura consta de l’estudi dels següents aspectes: fonètica, morfosintaxi, sintaxi, tipologia textual, lèxic i les 2 lectures prescriptives, 

que són:  

- Terra baixa, de Llorenç Villalonga. 

- La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda. 

Per al seguiment de l’ assignatura es disposa de: 

- Un dossier amb un recull de: material d’ estudi, exercicis de fonètica i textos per treballar. 

- El Quadern de llengua, de Castellnou. 

- Dossiers sobre les 2 lectures del curs. 

Qualificació 

trimestral 

 

- 20% d’activitats de redacció i activitats de selectivitat. 

- 30% els exàmens parcials 

- 50% d’exàmens trimestrals. 

Descompte ortogràfic: 0,1 per falta amb descompte il·limitat en els exàmens de llengua; 0,25 de descompte en redaccions, i 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) 

Qualificació final 

contínua 

La matèria és acumulativa i, per tant, l’alumne es considerarà aprovat si aprova el darrer trimestre. La nota final serà el resultat de la mitjana 

de les notes que hagi obtingut l’alumne en cada trimestre. Si només ha aprovat el darrer trimestre tindrà un 5 de nota final de l’assignatura. 

En tots els casos, si l’alumne vol millorar la seva nota final pot presentar-se a l’examen de millora de nota (a final de curs). 

Qualificació final 

extraordinària 

(juny) 

L’alumne que tingui el curs suspès pot presentar-se a un examen final sobre tota la matèria impartida durant el curs, amb les 2 lectures  

incloses. 
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DEPARTAMENT DE LLENGÜES:  LENGUA CASTELLANA 

Consideracions 

generals 

La asignatura está constituida por seis bloques temáticos y por dos lecturas. 

Los bloques son: léxico, morfología, sintaxis, tipología textual, el lenguaje literario y la creación de textos. 

Las lecturas prescriptivas son: Los niños tontos, Ana María Matute y Segunda antología de la poesía española. 

Qualificació 

trimestral 

 

Dos exámenes por trimestre (80%):  

 Examen parcial 30% 

 Examen trimestral 50% 

o 30% (contenidos morfosintaxis, contenidos léxico-semánticos y lenguaje literario) En el libro: apartados de gramática y 
algunos apartados de uso de la lengua. / 20% (contenidos sociolingüística: variedades de la lengua, situación lingüística de 

España, el español de América). En el libro: apartados 7, 8 y 9. / 20% (contenidos de comunicación y tipología textual) En el 
libro: apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6. / 30% Lecturas curso (Los niños tontos, Antología poesía española, Novelas Ejemplares –
revisión de las lecturas seleccionadas porque será material de selectividad-) 

El 20% restante surge de las actividades diarias sobre léxico, morfología, análisis sintáctico, comentarios de fragmentos u obras literarias, 

comentarios de textos y  redacción de textos de diversa tipología. 

 Expresión escrita y comentarios: preparación y análisis de textos escritos  

o (textos jurídico-administrativos / divulgación científica / de opinión – argumentativo → 1r trimestre) 

o (textos periodísticos informativos / literarios / comentario crítico → 2º trimestre) 

o (textos argumentativos / comentarios de textos literarios → 3r trimestre) 

 Expresión oral y uso correcto de la lengua castellana en el aula – uso cotidiano. Exposiciones temáticas en el aula 

 Respecto a la ortografía y corrección se descuenta, sin límite, 0,1 por falta en los exámenes y 0,25 en las actividades de composición escrita. 

Se mantiene en éstas la pauta de Presentación (1); Adecuación (0,5), Coherencia y cohesión (2), Contenido (1), Ortografía (2), Léxico (1,5), 

Expresión (morfosintaxis) (2). 

Qualificació final 

contínua 

La materia es acumulativa - continuada y, por lo tanto, se considerará la materia superada si se aprueba el último trimestre. La nota final se 

calculará a partir de la media de las notas que el alumno haya obtenido en cada trimestre. En el caso de que solo se haya aprobado el último 

trimestre (o los dos últimos trimestre pero no se alcance una media de 5), la nota máxima final que se podrá conseguir será de un 5 – 

aprobado. 

En todos los casos, si el alumno quiere mejorar  su nota final podrá presentarse al examen de mejora de nota (a final de curso). 

Qualificació final 

extraordinària 

(juny) 

El alumno que haya suspendido el curso podrá / deberá presentarse a un examen final sobre toda la materia impartida durante el curso, 

incluidas las dos lecturas. 
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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 oral (10%), expressió escrita (20%) i 

readers (10%). 

25% Seguiment trimestral desglossat de la següent manera: 

  - 10%  Grammar & Vocab.     

  - 5%  Expressió oral: role-plays, presentacions orals... 

  - 5% Expressió escrita: redaccions, redactats en equip... 

  - 5% Use of English, autoavaluació, coavaluació, participation. 

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 

(juny) 

 

 55 % S’avaluarà el writing, el reading comprehension i el listening.  

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%, la 

nota dels readers 10% i la nota obtinguda per la feina realitzada durant el curs que correspon al 25 %. 
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DEPARTAMENT D’HUMANITATS:  HISTÒRIA D’ESPANYA 

Consideracions 

generals 

És una matèria de obligatòria que es cursa en 3 hores setmanals. 

 

Qualificació 

trimestral 

 

Es realitzarà un examen parcial per trimestre i un examen global trimestral. També es faran mostres d’examen a casa com a pràctica per a 

selectivitat. 

La nota trimestral serà el resultat de la mitjana dels exàmens realitzats. 
 

Els exercicis, treballs, actitud, participació, assistència... podran ajudar a arrodonir, cap a l’alça o cap a la baixa, la nota. 

Es valorarà d’una manera especial: una correcta estructura i organització de la resposta; la capacitat d'argumentació, comprensió i 

comunicació dels continguts la riquesa i adequació del llenguatge emprat. 
 

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.  

L’assistència a classe és obligatòria. Superar el 25% d’absències en el trimestre suposarà automàticament perdre el dret a fer l’examen i a la 

valoració trimestral contínua. 

No s’admetran treballs fora del termini establert pel professor, excepte si hi ha causa correctament justificada segons la normativa del centre. 

Qualificació final 

extraordinària 

(juny) 

Es realitzarà una única prova de recuperació amb els continguts de tot el curs.  
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DEPARTAMENT D’HUMANITATS:  HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 

Consideracions 

generals 

És una matèria  obligatòria de 3 hores setmanals. 

 

Qualificació 

trimestral 

 

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

- Treball personal (avaluació formativa) 10% 

- Treball escrit  sobre una lectura obligatòria 20% 

- Exàmens 70% 

 

Qualificació final 

contínua 

La nota final del curs es calcula fent la mitja dels resultats trimestrals, si un alumne no arriba al 5 s’examinarà de tots els trimestres  

suspesos. 

 

Qualificació final 

extraordinària 

(juny) 

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

 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES:  LITERATURA CATALANA 

Consideracions 

generals 

L’assignatura consta de l’estudi i lectura de les 6 obres de literatura catalana acordades pel departament d’ Ensenyament. 

Qualificació 

trimestral 

 

Exàmens seguint el model de selectivitat        →      (70% de la nota total) 

Treballs (comentaris de text, treballs, resums) →      (30% de la nota total) 
 

Sobre els exàmens: 

- Es fa un examen parcial sobre cada llibre de lectura. Excepcionalment (si les notes han anat molt malament) se ’n poden fer 2 sobre el 
mateix llibre. 

- En l’examen trimestral surten les lectures que s’han fet durant el trimestre. Pel seu caràcter recopilatori, el trimestral té capacitat 

recuperadora de la matèria, en aquests termes: si la nota és inferior a la dels parcials, es fa la mitjana aritmètica amb ells; si la nota del 
trimestral és superior, es pren la del trimestral. 

 
Descompte per faltes en els exàmens. Es pren el següent barem: 

Fins a 10 faltes—0,5 punt 
Més de 10--------1 punt 

Més de 20--------1,5 punt 

Casos molt greus---  -2 punts 

Qualificació final 

contínua 

Per superar l’assignatura cal haver aprovat amb una nota de 5 o superior tots els trimestres. En cas contrari, es recuperaran el/els llibres 

suspesos a través d’un examen. 

La nota final és la mitjana aritmètica de les notes obtingudes al llarg del curs en cada trimestre. Si l’alumne vol millorar la seva qualificació   

final s’ha de presentar a un examen de millora de nota amb les condicions que s’especifiquin en el moment. 

Qualificació final 

extraordinària 

(juny) 

L’alumne haurà de recuperar el curs a través d’un examen final de tots els llibres que hagi suspès. 
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 DEPARTAMENT DE LLENGÜES:  LLATÍ 

Consideracions 

generals 

Es farà un examen final a finals de 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 

(juny) 

L’alumne/a haurà de realitzar un examen global final per tal d’assolir els objectius de l’assignatura. Es prioritzaran els continguts gramaticals 

bàsics de l’assignatura. 
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DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES:  MACS 

Consideracions 

generals 

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

apareixerà al butlletí de notes 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, amb la mateixa 

estructura que el model de les PAU i amb exercicis extrets de les PAU d’edicions de cursos anteriors. 

 Al segon i al tercer trimestre es donarà als alumnes una sèrie de reculls d’exercicis de trimestres anteriors (anomenats exercicis de repàs) 

que ells resoldran i entregaran al professor dins del termini fixat per cada cas. Aquests reculls seran corregits, amb criteris d'examen, i 

tornats als alumnes. La qualificació obtinguda en cadascun es tindrà en compte per calcular la nota del trimestre. 

 La qualificació de cada trimestre tindrà en compte les proves realitzades i, si és el cas, els reculls d’exercicis de repàs.  

o Al primer trimestre la qualificació s’obtindrà de fer la mitjana aritmètica de les proves escrites. 

o Als altres dos trimestres, per una banda es calcularà la mitjana aritmètica de la qualificació de les proves escrites, i per l’altra, la 

mitjana dels exercicis de repàs. La qualificació del trimestre serà la mitjana ponderada de les dues mitjanes anteriors, amb un 

pes del 85 % per la mitjana dels exàmens i un 15 % la dels exercicis de repàs. 

 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 

(juny) 

 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. 
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DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES:  MATEMÀTIQUES 

Consideracions 

generals 

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

que apareixerà al butlletí de notes 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, amb la mateixa 

estructura que el model de les PAU i amb exercicis extrets de les PAU d’edicions de cursos anteriors. 

 A principi de curs els alumnes faran una prova de repàs de continguts mínims que han d'haver assolit al llarg dels cursos anteriors. 

Aquesta prova es considerarà aprovada amb una nota mínima de 7 punts. La nota d'aquesta prova es farà servir per calcular de la 

nota del primer trimestre.  

 Al segon i al tercer trimestre es donarà als alumnes una sèrie de reculls d’exercicis de trimestres anteriors (anomenats exercicis de 

repàs) que ells resoldran i entregaran al professor dins del termini fixat per cada cas. Aquests reculls seran corregits, amb criteris 

d'examen, i tornats als alumnes. La qualificació obtinguda en cadascun es tindrà en compte per calcular la nota del trimestre. 

 La qualificació de cada trimestre tindrà en compte les proves realitzades i, si és el cas, els reculls d’exercicis de repàs.  

o Al primer trimestre la qualificació s’obtindrà de la mitjana aritmètica de les proves escrites i del resultat de la prova de 

continguts mínims. La mitjana de les proves escrites comparà un 85 % en el pes de la nota del trimestre, i el resultat 

obtingut en la prova de continguts mínims, comparà el 15 % restant. 

o Als altres dos trimestres, per una banda es calcularà la mitjana aritmètica de la qualificació de les proves escrites, i per l’altra, 

la mitjana dels exercicis de repàs. La qualificació del trimestre serà la mitjana ponderada de les dues mitjanes anteriors, amb 

un pes del 85 % per la mitjana dels exàmens i un 15 % la dels exercicis de repàs. 

 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 

(juny) 

 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 fa ltat a més 

d’un 25% de les sessions presencials. 
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DEPARTAMENT D’HUMANITATS:  GEOGRAFIA 

Consideracions 

generals 

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

 

Qualificació 

trimestral 

 

Es realitzaran (a ser possible) un mínim de dos exàmens parcials per trimestre i un examen trimestral.  

La nota trimestral es calcularà amb els següents percentatges, sempre que el trimestral inclogui la matèria de tot el trimestre:  

 un 40% els exàmens parcials 

 un 60% l’examen trimestral 
 

En cas de no ser així, es farà la mitjana de tots els exàmens (parcials i trimestral). 

Els exercicis, treballs, actitud, participació, assistència... podran ajudar a arrodonir, cap a l’alça o cap a la baixa, la nota. 

Es valorarà d’una manera especial: una correcta estructura i organització de la resposta; la capacitat d'argumentació, comprensió i 

comunicació dels coneixements; la riquesa i adequació del llenguatge emprat (especialment pel que fa a la utilització del vocabulari específic 

de Geografia). 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. 

La correcció gramatical, l’ortografia, la presentació i una cal·ligrafia llegible també seran valorades. 

Qualificació final 

contínua 

La nota final del curs es calcula fent la mitja dels resultats trimestrals, sempre i quan la nota dels trimestres sigui superior a 5. 

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

En cas de voler millorar la nota final, l’alumne/a pot presentar-se a una prova de millora amb els continguts de tot el curs. 

L’assistència a classe és obligatòria. Superar el 25% d’absències en el trimestre suposarà automàticament perdre el dret a fer l’examen i a la 

valoració trimestral contínua. 

Qualificació final 

extraordinària 

(juny) 

Es realitzarà una única prova de recuperació amb els continguts de tot el curs. És necessari recuperar tots els blocs del curs. 
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DEPARTAMENT D’HUMANITATS:  HISTÒRIA DE L’ART 

Consideracions 

generals 

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

 

Qualificació 

trimestral 

 

Es realitzaran (a ser possible) un mínim de dos exàmens parcials per trimestre i un examen trimestral.  

La nota trimestral es calcularà amb els següents percentatges, sempre que el trimestral inclogui la matèria de tot el trimestre:  

 un 40% els exàmens parcials 

 un 60% l’examen trimestral 
 

En cas de no ser així, es farà la mitjana de tots els exàmens (parcials i trimestral). 

Els exercicis, treballs, actitud, participació, assistència... podran ajudar a arrodonir, cap a l’alça o cap a la baixa, la nota. 

Es valorarà d’una manera especial: una correcta estructura i organització de la resposta; la capacitat d'argumentació, comprensió i 

comunicació dels coneixements; la riquesa i adequació del llenguatge emprat (especialment pel que fa a la utilització del vocabulari específic 

d’Història de l’Art). 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. 

La correcció gramatical, l’ortografia, la presentació i una cal·ligrafia llegible també seran valorades. 

Qualificació final 

contínua 

La nota final del curs es calcula fent la mitja dels resultats trimestrals, sempre i quan la nota dels trimestres sigui superior a 5. 

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

En cas de voler millorar la nota final, l’alumne/a pot presentar-se a una prova de millora amb els continguts de tot el curs. 

L’assistència a classe és obligatòria. Superar el 25% d’absències en el trimestre suposarà automàticament perdre el dret a fer l’examen i a la 

valoració trimestral contínua. 

Qualificació final 

extraordinària 

(juny) 

Es realitzarà una única prova de recuperació amb els continguts de tot el curs. És necessari recuperar els dos blocs del curs (art antic i art 

contemporani). 
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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 

(juny) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament  
Institut de Tossa de Mar 
 

Document revisat  a 31 d’octubre del 2017                                                                                                                                            Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 

 

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 

(juny) 

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

(juny) 

Es realitzarà una única prova de recuperació amb els continguts de tot el curs.  
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DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA:  TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Consideracions 

generals 

Els criteris generals d’avaluació de la matèria són els següents, que s’adaptaran a cada unitat didàctica de la programació de curs i que 

apareixen desenvolupats més endavant a cada unitat didàctica 

1. Descriure els principals tractaments superficials dels materials industrials d'ús comú i els procediments d'assaig i mesura, així com les 

normes d'ús i seguretat per manipular-los. 

2. Seleccionar materials per a una aplicació pràctica determinada, considerant-ne les propietats i les característiques tècniques. 

3. Identificar les parts de motors tèrmics i elèctrics i descriure'n el principi de funcionament i les aplicacions. 

4. Determinar els paràmetres nominals d'una màquina o instal·lació a partir de les seves característiques de funcionament i ús. 

5. Descriure circuits oleohidràulics i electropneumàtics bàsics i identificar els elements que els componen. 

6. Muntar, experimentar i simular circuits electropneumàtics a partir d'esquemes d'aplicacions característiques bàsiques, amb autonomia i 

seguretat. 

7. Analitzar la composició d'una màquina o sistema automàtic d'ús comú i identificar-ne els elements de comandament, control i potència. 

Explicar la funció que correspon a cadascun. 

8. Experimentar el funcionament de circuits característics de control per mitjà de programes de simulació o simuladors. 

9. Aplicar els recursos gràfics i tècnics apropiats a la descripció de la composició i funcionament d'una màquina, circuit o sistema tecnològic 

concret. Calcular les magnituds bàsiques i expressar-les de manera adequada. 

10. Muntar, comprovar i programar circuits digitals lògics i de control de sistemes automàtics senzills, amb autonomia i seguretat. 

Qualificació 

trimestral 

 

A Cada trimestre es faran al voltant de dos o tres exàmens, depenent de la marxa de les classes, de manera que la nota mitjana del trimestre 

consistirà a fer la mitjana dels exàmens fets. Si s’escau, es podria fer un examen de recuperació tant del trimestre com d’altres exàmens no 

superats o per pujar nota a petició dels alumnes durant els exàmens trimestrals que es fan a final de cada trimestre.  

Qualificació final 

contínua 

Serà l’obtinguda de la mitjana aritmètica dels tres trimestres. 

Si un alumne suspengués dos o més trimestres, no recuperats, farà un examen al juny per recuperar la matèria.  

Qualificació final 

extraordinària 

(juny) 

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

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

(juny) 

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

 

 


