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INSTRUMENTS GENERALS D‘AVALUACIÓ DE 4t d’ESO 

  

 

DEPARTAMENT Matèries 

LLENGÜES Llengua catalana i Llengua castellana, Llatí (optativa) 

IDIOMES Llengua anglesa i Llengua francesa (optativa) 

MATEMÀTIQUES Matemàtiques 

HUMANITATS Ciències Socials, Ètica i Ciutadania, Cultura i valors ètics, Religió  

EXPERIMENTALS Biologia i Geologia (optativa), Física i Química (optativa) 

TECNOLOGIA Tecnologia (optativa) 

EXPRESSIÓ  Educació Física, Música (optativa) i Visual i Plàstica (optativa)  
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MATÈRIES COMUNES 

 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES:  LLENGUA CATALANA 

Consideracions 

generals 

Es treballa el llibre de llengua catalana d‟editorial Santillana, sèrie Comunica, que consta de 9 unitats. Es fan 3 per trimestre.  

Els alumnes del grup de reforç treballaran l‟assignatura en tres quaderns d‟editorial Santillana de “Millora de l‟aprenentatge”: 

- Comprensió lectora IV. 

- Ortografia IV. 

- Expressió escrita IV. 

Cada trimestre hi ha un llibre de lectura:  

- La sang, de Sergi Belbel 

- Els miralls venecians, de Joan Manuel Gisbert  

- Les noies del filferro, de Jordi Sierra i Fabra 

En el grup de reforç es llegirà: 

- La sang, de Sergi Belbel. 

Les altres lectures que es facin seran a triar per l‟ alumne: es portarà una caixa amb llibres a l‟aula i se‟ls deixarà escollir en funció dels seus 

interessos. 

Qualificació 

trimestral 

 

Es basa en els següents percentatges: 

- 60% exàmens sobre les unitats del llibre. Es realitzarà un examen a cada unitat. S‟inclouran continguts dels temes precedents, és a 

dir, l‟avaluació serà continuada. 

- 40% actitud, participació, treballs, presentació de la llibreta, lectures, aportació a la classe, activitats de gramàtica, creació de 

textos, activitats escrites, projectes, exposició oral, ... 

- Descompte ortogràfic: 0,1 per falta fins a un màxim d‟1 punt, en tots els exàmens i treballs. En casos molts greus, es poden 

descomptar fins a 2 punts. Quant a la valoració de l‟ expressió escrita, es fa servir la següent pauta, amb la conseqüent 

desglossament de la puntuació sobre 10: Presentació (1); Adequació (0,5), Coherència i cohesió (2), Contingut (1), Ortografia (2), 

Lèxic (1,5), Expressió (morfosintaxi) (2). 

Grup reforç 

La nota trimestral es basa en els següents percentatges: 

- 50% Continguts: controls i preguntes orals. 

- 50% El treball diari: l‟activitat diària a l‟aula, a casa, els quaderns de treball, el dossier de treball, l‟interès, participació, actitud amb 

els companys i professors. 

Els alumnes d‟incorporació tardana tenen també, d‟acord amb els continguts treballats, l‟avaluació adaptada. 
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Qualificació final 

contínua 

Per superar la matèria a final de curs, com a mínim han de tenir dos trimestres aprovats i un dels quals ha de ser el tercer, sempre i quan el 

trimestre suspès la nota no sigui inferior a 4. Si no se supera, haurà d‟anar a recuperar tota la matèria del curs a la convocatòria de 

setembre. 

Al final de curs, les persones que volen millorar la seva nota global de l‟assignatura o que tenen els tres trimestres suspesos poden accedir 

a un examen amb una selecció dels principals continguts del curs. Els dos exàmens (de millora de nota l‟un, de recuperació l‟altre) són 

diferents ja que el primer té un nivell d‟exigència superior. 

Grup de reforç 

La nota de qualificació final contínua vindrà donada, en funció de l‟avaluació continuada,  i s‟avaluarà la progressió que haurà fet l‟alumne, 

tot valorant la dinàmica i assoliment final dels objectius de curs. Així es farà una mitjana de les tres notes trimestrals. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

L‟alumne/a que no arribi als coneixements mínims haurà de realitzar unes tasques d‟estiu, quaderns,.. (exercicis que el professor haurà 

proposat), i un examen de recuperació amb els objectius mínims del curs. És del tot imprescindible la presentació d‟aquestes tasques per a 

fer l‟examen. 

Els percentatges seran els següents:  

- 60% examen 

- 30% treball del dossier 

- 10% valoració del curs 
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DEPARTAMENT DE LLENGÜES:  LLENGUA CASTELLANA 

Consideracions 

generals 

En el grup 1 seguim la programació del llibre de text de Santillana, Lengua y literatura 4 ESO. Serie Libro Abierto. Lectures: Un poco de 

abril, algo de mayo, todo septiembre. Jordi Serra i Fabra, África en el corazón, María Carmen de la Bandera, Lazarillo de Tormes (anónim) 

El llibre de text està organitzat en 6 àrees lingüístiques (Competencia lectora, Comunicación, Léxico, Ortografía, Gramática, Literatura), les 

quals contenen 12 temes cadascuna. D'aquesta manera, doncs, l'estructura dels continguts del llibre és més flexible i dependrà del criteri i 

les necessitats del professor que imparteixi la matèria. Permet seguir l'ordre lògic o lineal dels temes que apareixen repartits en cada àrea o 

establir un altre ordre. 

o Lectura i comprensió lectora, a partir de les lectures proposades al llibre de text. 

o Treball i ús  de la llengua oral. 

o Treball de lectura i comprensió escrita. Propostes del llibre de text. 

o Tipus de textos: producció de diferents tipus de textos.  

o Redaccions. 

o Ortografia. Exercicis pràctics.  
 

El material que s‟utilitza per a l‟alumnat del grup 2 Lengua castellana y literatura – Destrezas básicas. Comprensión lectora 4. Proyecto 

3·16.  Dossiers i activitats paral·leles d‟ortografia i morfologia. En aquests grups es valorarà sobretot l‟adquisició d‟uns nivells suficients i 

correctes de comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral, adquisició coneixements mínims de sintaxi aplicada o d‟ús. Un projecte 

trimestrals segons temàtiques que apareguin en el llibre de text. Exposicions orals a l‟aula amb suport digital. Lectures: África en el 

corazón, María Carmen de la Bandera / Te diré quién eres, Care Santos. 

Qualificació 

trimestral 

 

En el grup 1 es basa en els següents percentatges: 

 60% exàmens sobre les unitats del llibre. Es realitzarà un examen cada dues unitats. Avaluació dels llibres de lectura obligatòria. 

 40% treball diari: actitud, participació, treballs, presentació de la llibreta, lectures, aportació a la classe, activitats de gramàtica, 

creació de textos, comprensió lectora, projectes d‟aula, exposició oral, ... 

Descompte ortogràfic: 0,1 per falta fins a un màxim d‟1 punt, en tots els exàmens i treballs. En casos molts greus, es poden 

descomptar fins a 2 punts. Quant a la valoració de l‟ expressió escrita, es fa servir la següent pauta, amb la conseqüent desglossament 

de la puntuació sobre 10: Presentació (1); Adequació (0,5), Coherència i cohesió (2), Contingut (1), Ortografia (2), Lèxic (1,5), 

Expressió (morfosintaxi) (2). 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

En el grup 2 la nota trimestral es basa en els següents percentatges: 

 50% Continguts: (30%) controls temari  / (20%) treballs complementaris - projecte. 

 50% El treball diari: (10%) puntualitat / (10%) actitud aula - respecte companys / (10%) actitud aula - respecte professorat  / 

(10%) treball diari - activitats aula / (10%) material (llibres – dossiers – llibretes) 
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Qualificació final 

contínua 

Per superar la matèria a final de curs, com a mínim han de tenir dos trimestres aprovats i un dels quals ha de ser el tercer, sempre i quan el 

trimestre suspès la nota no sigui inferior a 4. Si no se supera, haurà d‟anar a recuperar tota la matèria del curs a la convocatòria de 

setembre. 

Al final de curs, les persones que volen millorar la seva nota global de l‟assignatura o que tenen els tres trimestres suspesos poden accedir 

a un examen amb una selecció dels principals continguts del curs. Els dos exàmens (de millora de nota l‟un, de recuperació l‟altre) són 

diferents ja que el primer té un nivell d‟exigència superior. 
 

Grup 2 

La nota de qualificació final contínua vindrà donada, en funció de l‟avaluació continuada, i s‟avaluarà la progressió que haurà fet l‟alumne, 

tot valorant la dinàmica i assoliment final dels objectius de curs. Així es farà una mitjana de les tres notes trimestrals. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre)  

 

L‟alumne/a que no arribi als coneixements mínims haurà de realitzar unes tasques d‟estiu, quaderns,.. (exercicis que el professor haurà 

proposat), i un examen de recuperació amb els objectius mínims del curs. És del tot imprescindible la presentació d‟aquestes tasques per a 

fer l‟examen. 

Els percentatges seran els següents:  

- 60% examen 

- 30% treball del dossier 

- 10% valoració del curs  
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DEPARTAMENT D’IDIOMES:  LLENGUA ANGLESA 

Consideracions 

generals 

Es treballen i avaluen de forma transversal 4 competències: comprensió oral, escrita i expressió oral i escrita. A fi de completar aquestes, 

també es treballa i avalua la gramàtica. 

Qualificació 

trimestral 

L’assignatura és continua tant en procediments com en els exàmens. 

60%: comprensió oral (10%), comprensió escrita (15%), expressió oral (10%), expressió escrita (15%) i gramàtica i vocabulari (10%). 

40% Procediments 

- 10% dossier, workbook 

- 10% expressió oral: role-plays, exposicions orals, ús de l‟anglès a l‟aula 

- 10% expressió escrita: redaccions, produccions en grup 

- 10% actitud (retards, deures, ...) 

 

Cal dir que a l‟avaluació dels procediments es tindrà en compte la predisposició que mostra l‟alumne envers l‟assignatura en general i també 

envers les tasques encomanades tant a classe com a casa.  

Es llegiran tres Readers que s‟avaluaran dins de les diferents habilitats. 

En el cas dels alumnes de reforç i/o adaptació curricular es posarà més èmfasi en els procediments (60%) i se li adaptaran els exàmens en 

funció de les necessitats específiques que presenti l‟alumne (40%)  

 

Qualificació final 

contínua 

L‟alumne que aprovi l‟examen de juny en expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita i gramàtica i vocabulari, aprovarà l‟assignatura. 

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

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

60% prova de setembre on s‟avaluarà el l‟expressió escrita (writing),  comprensió lectora (reading), la comprensió auditiva (listening), la 

gramàtica (grammar) i el vocabulari (vocabulary) 
20% la nota obtinguda per la feina realitzada durant el curs.  

20% tasques d‟estiu encomanades al juny pel professor responsable 
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DEPARTAMENT MATEMÀTIQUES:  MATEMÀTIQUES 

Consideracions 

generals 

Procediment del tractament de la matèria de Matemàtiques: 

- S’explicarà una mitjana de 2-3 unitats didàctiques del currículum  per trimestre. 

- Es farà una prova escrita per cada unitat didàctica explicada.  

Qualificació 

trimestral 

 

 

Es valoraran trimestralment els següents punts: 

 mitjana proves escrites 70% 

 la llibreta 

 els deures fets a casa 
20% 

 el comportament a la classe (conductuals, expulsions,...), 

 la participació a la classe, 

 la puntualitat 

10% 

 

Qualificació final 

contínua 

 

Cal tenir els 3 trimestres aprovats i la nota final del curs serà la mitjana de tots tres. 

OBSERVACIÓ: 

Si l’alumne o alumna ha suspès 1, 2 o 3 trimestres s’haurà de presentar a l’examen de recuperació de la part que li pertoca al final de curs. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

 

 

 

Durant l’estiu, l’alumnat que hagi suspès l’assignatura de Matemàtiques del seu curs corresponent haurà de realitzar les activitats 

presentades (dossier) en la pàgina web del Centre i les haurà de presentar a l’hora de l’examen de setembre . 

Es valoraran els següents punts amb aquests percentatges: 

 prova escrita de setembre 70% 

 dossier 20% 

 el comportament a la classe (conductuals, expulsions,...), 

 la participació a la classe, 

 els deures fets a casa, 

 la puntualitat  

10% 
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DEPARTAMENT MATEMÀTIQUES:  MATEMÀTIQUES (reforç) 

Consideracions 

generals 

Amb els alumnes del grup de reforç es treballen els mateixos continguts proposats al grup ordinari però d’una manera més gràfica i 

manipulativa. 

S’utilitzen materials adaptats. 

Qualificació 

trimestral 

 

La nota trimestral es basa en els següents percentatges: 

- 40% Continguts: controls i preguntes orals. 

- 40% El treball diari: l’activitat diària a l’aula, a casa, a la llibreta,.. 

- 20% Actitud: interès , participació, actitud amb els companys i professors.. 

Qualificació final 

contínua 

La nota de qualificació final contínua vindrà donada en funció de l’avaluació continuada, i s’avaluarà la progressió que haurà fet l’alumne, 

tot valorant la dinàmica i assoliment final dels objectius del curs. Així es farà un pro mig de les 3 notes trimestrals. Caldrà però, que aquells 

alumnes que en els dos trimestres no hagin mostrat cap interès, ni esforç, i una actitud del tot negativa envers la matèria facin un treball de 

recuperació dels trimestres no assolits. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

 

 

Durant l’estiu, l’alumnat que hagi suspès l’assignatura de Matemàtiques del seu curs corresponent haurà de realitzar les activitats 

presentades (dossier) en la pàgina web del Centre i les haurà de presentar a l’hora de l’examen de setembre .  

Es valoraran els següents punts amb aquests percentatges: 

 prova escrita de setembre 40% 

 dossier 40% 

 el comportament a la classe (conductuals, expulsions,...), 

 la participació a la classe, 

 els deures fets a casa, 

 la puntualitat  

20% 
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DEPARTAMENT D’HUMANITATS:  CIÈNCIES SOCIALS 

Consideracions 

generals 

L‟avaluació és contínua.  

Les notes són trimestrals. Es faran un mínim de dos exàmens al trimestre. 

Qualificació 

trimestral 

 

La qualificació, de 0 a 10, es definirà a partir dels següents percentatges: 

- 80% proves d‟avaluació (exàmens i/o exercicis diversos) 

- 10% activitats d‟aprenentatge (llibreta, dossier, exposicions orals, murals...). En el cas de la llibreta o dossier es valoraran tant 

els aspectes formals (fulls numerats i ordenats, documents enganxats, índex, cal·ligrafia, marges...) com el contingut 

(ortografia i redacció, ús de vocabulari específic, apunts, gràfics, esquemes, respostes i comentaris, recerca de material...)  

- 10% treball i actitud a classe (actitud participativa i responsable, puntualitat, iniciativa, respecte i companyonia...) 

Els percentatges variaran en cas d‟alumnes amb PI (adaptant-los a les necessitats específiques), i estaran especificats en el PI 

individualitzat 

Qualificació final 

contínua 

La nota de la matèria, de 0 a 10, serà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals iguals o superiors a 5. No obstant l'alumne podrà 

aprovar el curs si en un trimestre ha suspès amb un 4 però en un altre ha tret un mínim de 6. 

Si la qualificació mitjana està compresa entre 4.5 i 4.9, l‟alumne/a podrà aprovar la matèria si al llarg del curs ha demostrat interès i el 

professorat ha observat una evolució positiva. 

Es realitzaran exàmens de recuperació (i/o altres activitats): o bé després de cada avaluació o  bé en un examen a f inal de curs.  L‟examen 

de recuperació és obligatori per als qui no hagin superat alguna de les avaluacions. 

S‟oferirà la possibilitat de millorar la nota amb un examen final (un màxim d‟1 punt de millora). 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre)  

 

En el cas que l‟alumne no superi l‟avaluació contínua haurà de:  

 Realitzar un dossier de treball d‟estiu. La presentació del dossier és obligatòria per poder fer l‟examen de setembre. 

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

La qualificació, de 0 a 10, es definirà a partir dels següents percentatges: 

 50% nota del curs + nota del dossier (10%+40%) 

 50% examen 
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DEPARTAMENT D’HUMANITATS:  ÈTICA I CIUTADANIA 

Consideracions 

generals 

És una matèria obligatòria  que es cursa en 1  hora setmanal. 

 

Qualificació 

trimestral 

 

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

- Continguts 70% desglossats en un 40% corresponent a la prova global trimestral i un 35% corresponent a la nota del dossier o 

llibreta. El dossier haurà d‟incloure de forma completa i ordenada totes les activitats proposades.  

- Actitud, 30%, es valorarà l‟ interès demostrat i la participació efectiva, el respecte a les dinàmiques del grup i la voluntat d‟aprendre. 

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 de les avaluacions suspeses 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. (60%) 

- Dossier d‟estiu (30%) 

- Nota del curs (10%) 
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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 – 15%       Actituds – 25% (APMH-10% / IC-15%) 

 Pels alumnes amb NEE (Necessitats Educatives Específiques: informe social...), per alumnes amb PI (Pla Individualitzat), etc. es 

consideraran les particularitats en cada cas, tot i que a nivell general perdran valor aquells continguts de tipus conceptual a favor dels de 

tipus actitudinals o/i procedimental: 

     Procediments – 60%       Conceptes – 5%       Actituds – 35% (APMH-10% / IC-25%). 

 Pels alumnes que així ho requereixin, tan a nivell conceptual com procedimental, rebran les adaptacions adients segons el cas, tal i com 

s‟especifica en l‟apartat de Atenció a la Diversitat dins el document de la Programació. 

 L’assistència mínima per tenir dret a l‟avaluació està fixada en un 80% a l‟ESO i 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 10 i un 50% de la nota, segons el cas. 

 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. En els 

casos amb PI per dislèxia o per un trastorn de la lectura i l‟escriptura, la correcció ortogràfica i l‟expressió escrita es farà seguint els 

criteris indicats en el PI. 

 

 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 30% 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 10% 

per APMCH, i un 15% pel W. 
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PENALITZACIONS A LA NOTA APMH DEL TRIMESTRE EN FUNCIÓ DE LA FALTA 

APMH 

Falta assistència o pràctica sense justificar* F ↓ 1 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 
 

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 les AVN superades del 2n Tri; 

B- Alumne amb el 1r Tri suspès (i el 2n Tri aprovat)  Recupera amb un nota no inferior a 5 i les AVN superades del 2n i 3r Tri; 

C- Alumne amb el 2n Tri suspès  Recupera amb un nota no inferior a 6 i les AVN superades del 3r Tri; 

D- Alumne amb el 1r i 2n Tri suspesos  Recupera amb un nota no inferior a 7 i les AVN superades 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. 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. 
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CULTURA I VALORS ÈTICS / RELIGIÓ 

 

 

DEPARTAMENT D’HUMANITATS:  CULTURA I VALORS ÈTICS 

Consideracions 

generals 

Es tracta d‟una matèria ANUAL (1 hora setmanal). 

Qualificació 

trimestral 

 

La nota trimestral es basa en els següents percentatges: 
 

- 70% Procediments (llibreta, deures, activitat a l‟aula). 

- 30% Actitud a l‟aula (interès, actitud positiva envers la matèria). 

 

Qualificació final 

contínua 

La nota de qualificació final contínua vindrà reflectida en funció de l‟avaluació contínua, es farà el pro mig dels percentatges corresponents a 

les qualificacions assolides segons els valors indicats obtinguts en cada trimestre. 

 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

L‟alumne/a que no arribi als mínims haurà de realitzar unes feines/tasques d‟estiu (deure, quadern) (30%), i un examen final de recuperació 

(60%) amb els objectius mínims del curs i comptarà la nota del curs (10%) 
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DEPARTAMENT D’HUMANITATS:  RELIGIÓ 

Consideracions 

generals 

L‟avaluació és contínua. 

Les notes són trimestrals. Es faran activitats i un mínim d‟un treball al trimestre. Els exàmens només es realitzaran de forma excepcional en 

cas de necessitar una nota més per a l‟avaluació. 

 

Qualificació 

trimestral 

 

La qualificació, de 0 a 10, es definirà a partir dels següents percentatges: 

- 60% : treballs i/o exercicis diversos, llibreta, exposicions orals, murals... 

- 40% treball i actitud a classe, presentació de deures. 

 

Qualificació final 

contínua 

La nota de la matèria, de 0 a 10, serà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals. 

 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

 

 

En el cas que l‟alumne no superi l‟avaluació contínua haurà de:  

 Realitzar un dossier de treball d‟estiu. La presentació del dossier és obligatòria per poder fer l‟examen de setembre. 

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

La qualificació, de 0 a 10, es definirà a partir dels següents percentatges: 

 10% nota del curs + 40% nota del dossier 

 50% examen 
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MATÈRIES OPTATIVES 

 

DEPARTAMENT D’EXPERIMENTALS:  BIOLOGIA I GEOLOGIA 

Consideracions 

generals 

L‟assignatura de BiG és trimestral i té 3h setmanals. 

Qualificació 

trimestral 

 

La nota es calcularà a partir dels següents percentatges 

- Exàmens i proves escrites avaluables:60%  

- Proves competencials : 10% 

- Llibretes i treballs escrits: 10% 

- Actitud:20% 

Serà condició necessària per superar l‟àrea el fet de presentar la llibreta amb els continguts treballats a classe. 

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  o tasques de millora. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

 

 

Els alumnes hauran de presentar els deures d‟estiu i es tindrà en compte per la nota, així com una prova escrita i el que hag in fet durant el 

curs anterior. 

Examen: 70% 

Treball d‟estiu: 20% 

El que han fet durant el curs anterior: 10% 

Els alumnes amb PI s‟avaluaran d‟acord amb el PI 
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DEPARTAMENT D’EXPERIMENTALS:  FÍSICA I QUÍMICA 

Consideracions 

generals 

L‟assignatura de FiQ és trimestral i té 3h setmanals. 

Qualificació 

trimestral 

 

La nota es calcularà a partir dels següents percentatges 

- Exàmens i proves escrites avaluables: 70% (60% exàmens i 10% proves competencials) 

- Llibretes i treballs escrits: 10% 

- Actitud: 20% 

Serà condició necessària per superar l‟àrea el fet de presentar la llibreta amb els continguts treballats a classe. 

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) 

 

 

Els alumnes hauran de presentar els deures d‟estiu i es tindrà en compte per la nota, així com una prova escrita i el que hag in fet durant el 

curs anterior. 

Examen: 70% 

Treball d‟estiu: 20% 

El que han fet durant el curs anterior: 10% 

Els alumnes amb PI s‟avaluaran d‟acord amb el PI 
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DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ:  MÚSICA 

Consideracions 

generals 

L‟assignatura té tres hores amb el grup classe sencer. Treballem el llibre i el quadern  seguint el programa de l‟assignatura.  

Qualificació 

trimestral 

 

L‟avaluació del trimestre inclou l‟examen dels temes del llibre donats durant el trimestre. També es valora l‟actitud de l‟alumne al llarg del 

trimestre.  

El percentatge de la nota quedaria establert de la següent manera: conceptes 50%, procediments 30% i actituds 20%. 

 

Qualificació final 

contínua 

La qualificació final serà la mitjana de la nota dels tres trimestres. Es tindrà en compte l‟evolució de l‟alumne al llarg de l curs així com la seva 

participació tant a nivell individual com el treball de grup. 

 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

 

Aquesta avaluació estarà adreçada als alumnes que no hagin superat la final continua el més de juny. Constarà d‟un examen teòric dels 

temes  donats al llarg del curs així (50%) com una prova pràctica de llenguatge musical (30%). Es valorarà el treball de l‟alumne durant 

l‟estiu (20%). 
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DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ:  VISUAL I PLÀSTICA 

Consideracions 

generals 

La matèria és optativa i s‟imparteix durant 3 hores setmanals al llarg de tot el curs. Els seus continguts pretenen ampliar els coneixements i 

experiències adquirits en la matèria de Visual i Plàstica cursada a 1r i 3r d‟ESO dintre del currículum comú. 

Es combinaran conceptes, procediments i activitats de l‟àmbit del dibuix tècnic amb d‟altres de l‟àmbit de l‟expressió artística. Tanmateix 

aquesta optativa serà la plataforma des d‟on endegar projectes de decoració, ambientació i instal·lacions per a Nadal, Sant Jordi, i els actes 

de comiat dels alumnes de 2n de Batxillerat i 4t d‟ESO. 

Qualificació 

trimestral 

 

La nota final d‟educació visual i plàstica es calcularà fent la mitjana de les tres avaluacions. 

Per al càlcul de la nota final de cada avaluació, es tindrà en compte: 

- Les activitats i treballs on es valorarà l‟assoliment dels objectius procedimentals i l‟assimilació dels conceptes en cada una de les 

activitats d‟aprenentatge.  

- La nota d‟un examen eventual, si s‟escau, que es pugui programar durant el trimestre i que tindrà un pes semblant al de dues 

activitats o treballs. 

- L‟actitud. Es valorarà de forma contínua fent un seguiment dels hàbits de comportament i de treball dels alumnes.  

- Les activitats de grup. 

El % de cada apartat serà: 

 

Atenció a la diversitat 

Per atendre la diversitat s‟aplicaran les següents estratègies: 

 Proposar activitats d‟aprenentatge diferenciades en el grau de complexitat. 

 Accelerar o frenar la introducció de nous continguts. 

 Establir una retallada o increment dels treballs a presentar en relació al ritme mitjà de treball i assoliment dels continguts. 

 Eliminar algun examen. 

 Adaptar el material didàctic. 

Qualificació final 

contínua 
La qualificació final serà la mitjana de la nota dels tres trimestres. Es tindrà en compte l‟evolució de l‟alumne al llarg de l curs. Tanmateix els 

blocs trimestrals són independents i a les Recuperacions de Juny caldrà recuperar aquell/s trimestres no assolits durant el curs.  

Per superar el curs caldrà tenir almenys dos trimestres aprovats i que la mitjana dels tres resulti un mínim de 5 punts (sempre i quan el 

trimestre suspès tingui una nota no inferior a 3 punts). En els altres casos caldrà anar a l‟avaluació extraordinària de setembre. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

 

Els alumnes que hagin de recuperar al setembre se‟ls hi entregarà un dossier per a fer-ho durant l‟estiu. Aquest dossier s‟haurà d‟entregar en 

les dates convingudes. Per aprovar és imprescindible realitzar tots els exercicis i entregar-los al professor.  

El % de cada apartat serà: 

 

 

Conceptes i  Procediments:   80 % 

Actitud:                                    20% 

Evolució del curs: 30% 

Dossier  (Treballs estiu): 70%  
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DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA:  TECNOLOGIA 

Consideracions 

generals 

L’assignatura consta de tres hores setmanals al taller.  L‟assignatura és pràctica al 100 % llevat de la memòria que cal presentar 

abans de cada projecte. La valoració de cada trimestre es fa depenent del ritme d‟aprenentatge dels alumnes. Per fomentar la capacitat 

d‟organització de cada grup al taller, es valorarà que deixin el seu lloc de treball polit o que pugin les cadires abans de marxar del taller. Tot 

això es valorarà parcialment a cada projecte com a nota ponderada.  

 

Qualificació 

trimestral 

 

El resultat de les notes es calcularà a partir del següents percentatges: 

Com que és una assignatura procedimental totalment, la nota mitjana de cada trimestre es farà a partir de la mitjana de tots els projectes 

realitzats durant cada trimestre, que pot ser des d‟un al segon o tercer trimestre o dos o tres segons grups o adaptacions a la velocitat de 

treball de cadascú. 

En principi no es té en consideració la realització de proves escrites llevat de la memòria de cada projecte 

- Projectes realitzats a cada trimestre: 79 % 

- Memòria de cada projecte i organització del lloc de treball: 11% 

Les incidències, faltes de conducta o advertiments resten 0,1 per incidència, de manera que cada alumne té 1,1 per projecte i per cada 

incidència que resta va disminuint a mesura que augmenten aquestes: 11% 

Qualificació final 

contínua 

Per calcular la nota final contínua es farà la mitjana de les tres avaluacions, sempre i quan la nota de cada trimestre sigui superior a 5. 

Si algun trimestre està suspès, s‟haurà de fer una prova de recuperació durant el curs. 

Per millorar la nota final, l‟alumne podrà realitzar una prova de millora pràctica al taller. 

 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

 

    

Per aprovar la prova extraordinària de setembre, l‟alumne haurà de fer: 

- Presentar el dossier d‟estiu : 20% 

- Examen pràctic a l‟aula taller: 70% 

També es tindrà en compte l‟actitud  i el treball de tot el curs: 10% 
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DEPARTAMENT DE LLENGÜES:  LLATÍ 

Consideracions 

generals 

Matèria OPTATIVA anual. Avaluació contínua trimestral. 

Qualificació 

trimestral 

 

La nota trimestral es basa en els següents percentatges: 

- 40% Continguts (exàmens, proves, controls,...)                             /            30% Continguts (alumnes amb adaptació).                             

- 40% Procediments (llibreta, deures, activitat a l‟aula)..                    /           50% Procediments (alumnes amb adaptació). 

- 20% Actitud a l‟aula (interès, actitud positiva envers la matèria).       /           20% Actitud a classe (alumnes amb adaptació). 

 

Qualificació final 

contínua 

La nota de qualificació final contínua vindrà reflectida en funció de l‟avaluació contínua, es farà el promig dels percentatges corresponents a 

les qualificacions assolides segons els valors indicats. Els alumnes que no superin al juny l‟assignatura optativa de Cultura clàssica hauran de 

realitzar un examen per tal de poder assolir l‟aprovat. 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

 

L‟alumne/a que no arribi als mínims haurà de realitzar unes feines/tasques d‟estiu (deure, quadern), i un examen final de recuperació amb els 

objectius mínims del curs. 

Els percentatges seran els següents:  

- 60% examen 

- 30% treball del dossier 

                          - 10% valoració del curs  
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DEPARTAMENT D’IDIOMES:  FRANCÈS 

Consideracions 

generals 

Es tracta d‟una matèria optativa anual de tres hores setmanals i avaluada cada trimestre. 

 

Qualificació 

trimestral 

La nota trimestral es basa en els següents percentatges: 

- 60% Continguts (exàmens, proves, controls,...) 

- 30% Procediments ( dossier, llibreta, deures, activitat a l‟aula). 

- 10% Actitud a l‟aula (interès, actitud positiva envers la matèria). 

 

Qualificació final 

contínua 

La nota de qualificació final contínua vindrà reflectida en funció de l‟avaluació contínua, es farà el promig dels percentatges corresponents a 

les qualificacions assolides segons els valors indicats. Si no aproven, hauran de presentar-se al juny a un examen final. 

 

Qualificació final 

extraordinària 

(setembre) 

L‟alumne/a que no arribi als mínims haurà de realitzar unes feines/tasques d‟estiu (deures, quadern), i un examen final de recuperació amb 

els objectius mínims del curs. Els percentatges per aprovar seran els següents: 60% l‟examen, 30% la tasca presentada i l‟últ im 10% actitud 

de l‟alumne envers la matèria al llarg del curs 

 

 

 


