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CRITERIS D’AVALUACIÓ i RECUPERACIÓ. FÍSICA I QUÍMICA 

Aprovats en reunió de seminari, 01/09/2016 

2n – 3r ESO:  

● Exàmens 65 %  

● Activitats vàries (informes pràctiques, exercicis, dossier(*)...) 35 % 

● Actitud per arrodonir 

● En totes les activitats escrites es penalitzarà 0,1 punts per cada falta d’ortografia. En el cas 

dels exàmens el total de faltes descomptarà com a màxim 1 punt. Es tindrà en compte la 

documentació sobre ortografia elaborada pel Seminari de Llengua i Literatura catalanes.   

4t ESO: 

● Exàmens 70 %  

● Activitats vàries (informes pràctiques, exercicis dossier(*)...)  30 % 

● Actitud per arrodonir 

● En totes les activitats escrites es penalitzarà 0,1 punts per cada falta d’ortografia. En el cas 

dels exàmens el total de faltes descomptarà com a màxim 1 punt. Es tindrà en compte la 

documentació sobre ortografia elaborada pel Seminari de Llengua i Literatura catalanes. 

⇨ (*)Al final del trimestre, s’haurà de lliurar obligatòriament el dossier o llibreta. En 

cas contrari, es suspendrà l’avaluació del trimestre. 

S’aprovarà la matèria en els següents supòsits: 

a) Té els 3 trimestres aprovats 

b) Té 2 trimestres aprovats i el tercer trimestre amb un 3 o 4. En aquest cas, el promig 

dels tres trimestres ha de donar una nota igual o superior a 5. En el cas d’obtenir una 

nota entre 4.5 i menor de 5, el professor/a podrà optar per una altra manera de 

recuperar el trimestre sense necessitat de fer l’examen de tot el curs, en funció de 

l’evolució de l’alumne. 
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c) En el cas de 4t ESO, la recuperació es podrà fer per blocs: Física trimestres 1 – 2 i 

Química trimestre 3 

d) La nota màxima de la prova de recuperació – suficiència serà de 5. 

 

Recuperacions, ordinària i extraordinària. 

● Juny, ordinària: Consistirà en una examen a l’ESO de tot el curs, excepte en els casos 

particulars anteriorment comentats 

● Setembre, extraordinària: Obligatòriament hauran de presentar un dossier d’activitats, que 

estarà disponible a la pàgina web, amb una pes d’un 30 % i hauran de fer un examen de tot 

el curs amb un pes del 70 %. 

● En els dos casos la nota màxima és de 5. 

● La matèria de Ciències de la naturalesa de 3r d’ESO està desdoblada en Física i Química i 

en Biologia i Geologia. En cas que alguna d’elles quedi suspesa a la recuperació 

extraordinària de setembre, quedarà suspesa tota la matèria de ciències de la naturalesa i 

l’haurà de recuperar en el següent curs.  

Recuperacions d’alumnes de 4t amb la matèria de 2n i/o 3r suspesa/es. 

● Obligatòriament hauran de presentar un dossier d’activitats, que estarà disponible a la 

pàgina web, amb una pes d’un 30 % i hauran de fer un examen de tot el curs amb un pes del 

70 %. 

● Aquesta prova s’avisarà amb la suficient antelació i es farà durant els mesos març i/o abril. 

 

Batxillerat:    

● Exàmens 90 %  

o Els exàmens de 2n de batxillerat podran incorporar continguts ja tractats. 

● Pràctiques 10 %.  

o La no presentació dels informes de pràctiques, suposarà la suspensió automàtica del 

trimestre, independentment de la nota dels exàmens 
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o Si dos informes estan copiats, la nota serà de 0. 

● Actitud per arrodonir 

● Es farà una prova de recuperació del 1r trimestre durant el 2n trimestre i del 2n trimestre 

durant el tercer trimestre. 

● La nota màxima de la prova de recuperació – suficiència serà de 5. 

● En totes les activitats escrites es penalitzarà 0,1 punts per cada falta d’ortografia. En el cas 

dels exàmens el total de faltes descomptarà com a màxim 1 punt. Es tindrà en compte la 

documentació sobre ortografia elaborada pel Seminari de Llengua i Literatura catalanes. 

 

S’aprovarà la matèria en els següents supòsits: 

a) Formulació: No es podrà aprovar la matèria sense tenir aprovada la formulació. En cas de 

tenir suspès l’examen de formulació però el trimestre està aprovat, es guardarà la nota fins 

que aprova la formulació.  

En el cas de 2n de batxillerat, es penalitzarà amb 0.5 punts qualsevol errada de formulació 

en qualsevol activitat d’avaluació que es realitzi durant tot el curs sense superar la puntuació 

de l’activitat. 

b) Té els 3 trimestres aprovats 

c) Té 2 trimestres aprovats i el tercer trimestre amb un 4. En aquest cas, el promig dels 

tres trimestres ha de donar una nota igual o superior a 5. 

d) Els alumnes que tinguin aprovat els dos primers trimestres i hagin suspès el 3r 

trimestre, i el promig sigui <5, podran optar en la recuperació ordinària entre un 

examen del 3r trimestre o de tot el curs. 

Recuperacions, ordinària i extraordinària. 

● Juny, ordinària: Consistirà en una examen de tot el curs, excepte en els casos particulars 

anteriorment comentats. 

● Setembre, extraordinària: Consistirà en una examen de tot el curs. 

● En els dos casos la nota màxima és de 5. 


