
 

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament 
 Institut Els Tres Turons 
 Arenys de Mar  
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ. CURS 2018-2019 
ESO 
Àmbit lingüístic. Llengua catalana i Llengua castellana 
 

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 

Competència Percentatge Tipus d’activitats 
Comprensió lectora 10% - Comprensió literal, interpretativa i valorativa de textos de la 

vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, 
en fonts d’informació en paper, digitals i audiovisual. 

- Distingir entre idees principals i secundàries. 
- Aplicar estratègies de comprensió (subratllat, esquemes, 

resums...). 
- Cerca d’informació (localització i selecció). 
- Textos continus, discontinus, mixtos i múltiples. 
- Treball d’ortografia i altres amb ordinador. 
- Identificar el sentit i la intenció de les paraules i dels textos. 
- Reconèixer la successió dels fets. 
- Dictats. 

Expressió escrita 20% - Planificació i generació d’idees. 
- Selecció i organització d’idees principals i secundàries, 

esquemes, guions, mapes conceptuals. 
- Organització del discurs segons el tipus de text i la situació 

comunicativa. 
- Adequació al registre. 
- Coherència en l’organització del text. 
- Cohesió amb l’ús de substituts, connectors i signes de 

puntuació. 
- Correcció lingüística, lèxic, estructures morfosintàctiques i 

ortografia. 
- Presentació (cal·ligrafia, marges, títols, portades...). 
- Redaccions i altres activitats. 

Comunicació oral 10% - Llegir de forma expressiva, amb entonació i dicció 
adequades. 

- Exposar adequadament un relat visual. 
- Descriure situacions amb precisió. 
- Comprendre instruccions, explicacions, descripcions i 

narracions. 
- Memorització i recitació de poemes. 
- Exposicions orals a classe. 
- Participació en activitats dialogades. 

Literària 10% - Activitats de comprensió dels llibres de lectura. 
- Reescriptura de textos literaris.  
- Comentaris de text. 

Proves  
Comprensió lectora 
Expressió escrita 
Literària (3r i 4t) 

50% 2 proves escrites (com a mínim) 
Es descomptarà 0,1 punts per falta d’ortografia (fins a un màxim           
d’1 punt a 1r i 2n d’ESO i fins a un màxim de 2 punts a 3r i 4t                   
d’ESO). 

 
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a: 
- la competència personal i social 
- la competència digital  
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Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana amb les                 
activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries. 
 
Especificitats per a l’atenció a la diversitat 
 

Els grups de PIM i Flexible assignen un 30% de la nota als exàmens, un 50% a repartir entre les 4                     
dimensions (comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral i literària) i un 20% a l’actitud. La               
nota màxima que podran obtenir en l’avaluació és un AN. 

L’alumnat de l’Aula d’acollida s’avaluarà de forma consensuada entre la tutora de l’Aula d’acollida i               
la professora de Llengua Catalana en funció dels objectius trimestrals que s’hagin acordat en el PI                
de cada un dels alumnes. 

L’alumnat amb PI s’avaluarà seguint els acords establerts en el document corresponent. 
 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 

Per recuperar una avaluació suspesa, cal treure una nota mitjana de AS en l’avaluació següent.  
 
Criteris de superació de curs al juny  

Si en acabar la 3ª avaluació, la mitjana de l’assignatura és inferior a AS, l’alumne/a podrà                
demostrar la seva competència amb activitats o proves al mes de juny. 

A final de curs es fa la mitjana de les tres avaluacions per calcular la nota final de curs tenint en                     
compte que el valor de la 1a avaluació és un 30%, el de la 2a és un 30% i el de la 3a és un 40%. 
 
Criteris de recuperació extraordinària al setembre 

LLENGUA CATALANA: Es demana una feina d’estiu -dossier d’activitats (30%) i resum llibre de              
lectura (10%)- i es resol un control seguint el model competencial (60%). 

LLENGUA CASTELLANA: Es demana una feina d’estiu -dossier d’activitats (30%) i control (70%).  
 
Als GRUPS FLEXIBLES i PIM es demana una feina d’estiu-dossier d’activitats (40%) i control              
adaptat (60%). 
 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 

Com que la matèria de llengua és cíclica i acumulativa en tots els cursos, es recupera la matèria                  
pendent d’un curs anterior quan se supera una avaluació del curs actual. S’entén que la feina                
diària és una eina adequada per assolir les competències. 

Si no s’ha recuperat amb feina de classe, s’oferirà una prova extraordinària al mes de febrer i, pels                  
casos que encara no hagin recuperat amb aquestes possibilitats, un altre al mes de juny.  

L’assoliment de les competències d’un curs comporta l’assoliment de les competències no            
assolides de cursos anteriors. 
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Àmbit lingüístic. Llengües estrangeres 
 

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 

Dimensió Percentatge Tipus d’activitats 
Comprensió lectora 10% Lectura de llibres i treballs sobre els mateixos. 

 
Expressió escrita 10% Redaccions, dossier, projectes comunicatius. 
Comunicació oral i 

digital 
20% Diàlegs, escenificacions, projectes i presentacions 

orals. 
Actitudinal i 

plurilingüe 
20% Treballs i projectes en grup, entrega del dossier i 

assistència. 
Proves* 40% Proves competencials, on s’haurà d’avaluar les 

principals habilitats lingüístiques: writing, listening, 
reading, vocabulary, grammar. 

 
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a: 
- la competència personal i social 
- la competència digital  
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana amb les                 

activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries. 
 
 
Especificitats per a alumnes de grups PIM i Flexible 
 
Tindran proves competencials adaptades. 
 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 
 
Cada trimestre no assolit queda recuperat pel següent trimestre assolit. 
 
Criteris de superació de curs al juny     
 
Cada trimestre té un valor. El primer val 20%, el segon 30% i el tercer 50%. 
 
Criteris de recuperació extraordinària al setembre 
 
Al setembre hauran de lliurar un dossier penjat a la web del centre que valdrà un 40% de la nota. I la prova                       

extraordinària valdrà un 60%. 
 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors** 
** El responsable és el cap de Departament. S’han d’establir dates al novembre i al febrer. 
 
Per a recuperar els cursos anteriors, només caldrà l’assoliment d’una avaluació del nou curs que estan                

cursant. 
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Àmbit de cultura i valors ètics. Cultura i valors ètics 
 

DIMENSIÓ PERCENTATGE TIPUS D'ACTIVITATS 

Personal 20% Observació del comportament   
espontani. Creació de situacions    
reals o simulades mitjançant estudi de      
casos. Exposició oral sobre els     
temes: drets humans, etc. 

Interpersonal 10% Avaluació raonada sobre diversos    
temes. Exposició i raonaments en     
grups cooperatius. Cròniques,   
exposicions que projecten el    
posicionament propi. Presentació   
d'una notícia o esdeveniment. 

Sociocultural 40% Dossier sobre les cultures humanes.     
Comentari de pel·lícules o    
documentals sobre valors. Confecció    
d'obres (poema, dibuix,  narració). 

Competència digital 10% Power point, vídeo, fotografia,    
reportatge... 

Competència social 20% Actitud, col·laboració, capacitat de    
diàleg , escolta i respecte. 

  
  
PROVES:   Dossier amb activitats preparat pel professor i complimentat per l’alumne. 
 Exposició oral individual i/o en grup per trimestre. 
 Comentari, treball o debat sobre una obra audiovisual. 
  
CRITERIS DE RECUPERACIÓ PER TRIMESTRE: Per recuperar la nota d’un trimestre cal            
entregar el dossier i/o treball complet. La nota final es farà amb la mitjana de l'alumne                
dels tres trimestres segons les següents proporcions 30% el primer trimestre, 30% el             
segon trimestre i 40% el tercer trimestre. 
  
CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE CURS: Es recupera la matèria pendent d'un curs            
anterior quan se  supera dos trimestres del curs actual. 
  
RECUPERACIÓ AL SETEMBRE: Es demana un dossier d'activitats 100% . 
  
 
Especificitats per a alumnes de grups PIM i Flexible 
 
 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 
Al ser una avaluació contínua per recuperar l'avaluació cal treure un 5 en l'avaluació següent. La                
nota final es farà amb la mitjana aritmètica de l'alumne dels tres trimestres. En el cas d'un alumne                  
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amb alguna avaluació suspesa i que no hagi recuperat amb cap nota igual o superior a 5, la nota                   
serà la del tercer trimestre. Un alumne amb les dues primeres avaluacions suspeses i la tercera                
aprovada tindrà un 5 com a nota màxima. 
 
 
Criteris de superació de curs al juny  
Es recupera la matèria pendent d'un curs anterior quan se  supera dos trimestres del curs actual. 

 
 

Criteris de recuperació extraordinària al setembre 
Es demana un dossier d'activitats (50%) i un control escrit o bé oral seguint el model competencial                 
(50%). 

 
 

Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors** 
 
 
 
 

Àmbit de cultura i valors ètics. Filosofia (4t d’ESO) 
 

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 

Competència Percentatge Tipus d’activitats 
Crítica i reflexiva 30% Anàlisis de textos filosòfics. Dissertacions     

escrites sobre els temes curriculars. 
Dialògica i  
argumentativa  

30% Exposició oral de temes. Arguments i diàleg amb        
grups cooperatius i amb el grup classe. 

Competència digital 20% Power point, audiovisuals amb guió previ,      
fotografia. 

Social i cívica 20% Creació de treballs en equip, tasques col·lectives  
(murals, reportatges, etc). Nivell de raonament,      
diàleg i respecte de les opinions alienes. 

 
PROVES: Per trimestre 1 Anàlisi de text filosòfic 
 1 Dissertació escrita // Glossari de conceptes fonamentals 
 1 Exposició oral  
 1 Treball creatiu en grup: Vídeo, fotografia, literari. 
 
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a: 
- la competència personal i social  
- la competència digital  
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana amb les                 

activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries. 
 
 
Especificitats per a alumnes de grups PIM i Flexible 
Materials adaptats mitjançant fitxes que facilitin l’organització conceptual i es guiïn les activitats             
mitjançant pautes més simples. Es fomentarà l’ajuda mútua a l’aula i la cooperació entre iguals. 
 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 
Els mateixos que la matèria Cultura i Valors ètics d'ESO. En ser una avaluació contínua per                
recuperar l'avaluació cal treure un 5 en l'avaluació següent. La nota final es farà amb la mitjana                 
aritmètica de l'alumne dels tres trimestres. En el cas d'un alumne amb alguna avaluació suspesa i                

    5 / 22 



 

que no hagi recuperat amb cap nota igual o superior a 5, la nota serà la del tercer trimestre. Un                    
alumne amb les dues primeres avaluacions suspeses i la tercera aprovada tindrà un 5 com a nota                 
màxima. 
 
Criteris de superació de curs al juny  

 
 

Criteris de recuperació extraordinària al setembre 
Lectura i activitats sobre un llibre de lectura 50% 
Control sobre el model competencial de la matèria.(50%) 

 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors** 
No hi ha possibilitat, l’assignatura només es cursa a 4t d’ESO. 

 
 
 

Àmbit matemàtic 
 

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 

Competència Percentatge Tipus d’activitats 
●Treballs. 
●Proves individuals  

escrites. 

60% 

A cada activitat se li atribueix una puntuació entre 0 i 
100. La qualificació d’aquest bloc s’obté de ferne una 
mitjana ponderada tenint en compte que a cada 
activitat li correspon un pes d’acord amb el nombre de 
sessions que hagi abastat. Per exemple, si una prova 
escrita correspon als continguts tractats durant 9 
sessions, i el trimestre consta de 35 sessions en total, 
el pes d’aquesta prova en la qualificació d’aquest bloc 
és de 9/35. 

Dossier del curs. 

10% 

La qualificació pot anar de 0 a 100. A un dossier no 
presentat li correspon un 0. Correspon un 100 a un 
dossier amb totes les activitats degudament anotades 
i corregides, i amb una presentació acurada de forma 
que constitueix una bona eina de consulta per a 
l’alumne. 

Treball diari. 
Participació. 
Actitud. 30% 

Aquest bloc correspon als instruments amb que 
resulta més difícil fer-ne un judici plenament objectiu. 
El criteri del professor, fonamentat en l’experiència de 
la dinàmica del grup a l’aula i en l’observació 
continuada de l’evolució de les actituds de cada 
alumne s’imposen al respecte. 

 
(Aclariment. On es diu enter de 0 a 100, s'entén que també pot voler dir nombre de 0 a 10                    

amb un decimal.) 
El mal comportament sistemàtic a l’aula no és tolerable, i per tant ha de tenir repercussió                

sobre la qualificació, més enllà de la nota d’actitud ordinària. A tal efecte, es considera el mal                 
comportament d’especial gravetat que impliqui un perjudici a la resta de companys i que              
l’alumne no hagi mostrat intenció de redreçar. Aquest mal comportament s’haurà de sancionar             
en forma de falta de disciplina, i caldrà discutir-ne la repercussió sobre la qualificació parcial en                
reunió de departament, de tal manera que pot implicar la baixada de fins a 20 punts la mitjana                  
obtinguda per a la qualificació parcial de trimestre. 
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El valor numèric obtingut amb el còmput descrit correspon a un nombre enter entre 0 i 100.                 
Segons aquest valor numèric s’assignarà la qualificació tenint en compte la taula            
d'equivalències  

Valor numèric Qualificació 

Entre 0 i 44 No assoliment (NA) 

Entre 45 i 64 Assoliment suficient (AS) 

Entre 65 i 84 Assoliment notable (AN) 

Entre 85 i 100 Assoliment excel·lent (AE) 

 
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a: 
- la competència personal i social  
- la competència digital  
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana amb les                 

activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries. 
 
 
Especificitats per a alumnes de grups PIM i Flexible 
 
 
 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 

En cas de suspendre un trimestre, el procediment de recuperació es basa en les següents               
activitats de suficiència: 

1. Presentació d’un treball escrit individual encomanat expressament, que es puntua de 0 a             
100. 

2. Prova escrita individual que es puntua de 0 a 100.  

Amb els següents criteris sobre la qualificació final del trimestre: 

● Si la puntuació de la prova escrita és superior a 44, el valor numèric de la qualificació 
correspon a la puntuació de la prova amb un màxim de 50 punts. La qualificació és AS. 

● Si la puntuació del treball escrit és superior a 44, i la puntuació de la prova escrita és 
superior a 34, el valor numèric de la qualificació correspon a la mitjana aritmètica de les 
qualificacions del treball i la prova, amb 50 com a valor màxim. La qualificació és NA o AS 
segons el cas aplicant la taula d'equivalències. 

● Si la puntuació de la prova escrita és inferior a 35, el valor numèric de la qualificació 
correspon a la puntuació de la prova. La qualificació és NA. 

● En cas que el valor numèric de la recuperació sigui inferior al valor numèric inicial, romandrà 
el valor numèric inicial. 

 
Criteris de superació de curs al juny  

La qualificació final d’avaluació contínua s’obté d'aplicar la taula d'equivalències a la mitjana             
ponderada dels valors numèrics corresponents als tres trimestres (recordem: amb dues xifres).            
La ponderació vindrà donada pel nombre de sessions que hagi ocupat cada trimestre, és a dir,                
en principi correspondrà al pes d'un terç per trimestre.  
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En aquest resultat de l’avaluació contínua ja s’hi inclouen les activitats ordinàries de             
recuperació que s’especifiquen en aquest document. 

 
Criteris de recuperació extraordinària al setembre 

En cas de no aprovar durant el procés d’avaluació contínua s’establiran les següents activitats: 
1. Presentació d’un treball escrit individual (treball d’estiu) comú a tots els cursos del mateix              

nivell que versarà sobre els continguts del curs. 
2. Prova escrita individual comuna a tots els cursos del mateix nivell que versarà sobre els               

continguts de tot el curs, i amb una puntuació que anirà de 0 a 100.  

Amb els següents criteris sobre la qualificació: 

● Si la puntuació de la prova escrita és superior a 44, la qualificació és AS.  
● Si la puntuació del treball escrit és superior a 44, i la puntuació de la prova escrita és 

superior a 34, el valor numèric de la recuperació correspon a la mitjana aritmètica de les 
qualificacions del treball i la prova. La qualificació ve donada per la taula d'equivalències, 
amb AS com a qualificació màxima. 

● Si la puntuació de la prova escrita és inferior a 35, la qualificació és NA.  
 

Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors** 

Atesa la continuïtat dels continguts de la matèria de matemàtiques al llarg de l’etapa, s’estableix               
com a criteri únic per a la recuperació de les matemàtiques pendents d’anteriors cursos de l’ESO: 

El fet d’aprovar un trimestre en un curs concret implica la recuperació automàtica de les               
matemàtiques pendents de cursos anteriors. 
 

 

Àmbit cientificotecnològic. Tecnologia 
 

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 

Competència Percentatge Tipus d’activitats 
Competències àmbit 
cientificotecnològic 

80% Controls: Un mínim de dos controls per trimestre. 1/3 de          
la nota. 
Projecte: 1/3 de la nota. 
Dossier: a lliurar obligatòriament, no es podrà aprovar el         
trimestre si no s’ha lliurat. 1/3 de la nota. 

Competència personal 
i social, actitudinal 

10 % Fer els deures, puntualitat, interès, respectar el torn de         
paraules, portar el material necessari, fer bon ús de les          
eines del taller…) 

Competència Digital 10 % Per a cada trimestre una activitat TIC 
 
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a: 
- la competència personal i social  
- la competència digital  
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana amb les                 

activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries. 
 
 
Especificitats per a alumnes de grups PIM i Flexible 
Activitats adaptades a l’aula per a cada alumne. 
Examen adaptat. 
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Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 
Es recupera cada trimestre entregant el dossier amb tots els continguts fets i la part del projecte 

corresponent al trimestre a recuperar.  
 
Criteris de superació de curs al juny  
      La nota final al juny serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres del curs.  

 
Criteris de recuperació extraordinària al setembre 
Als alumnes que suspenen al juny se’ls lliurarà un dossier d’estiu. Es realitzarà al setembre una 

prova escrita referida al dossier d’estiu. És imprescindible el dia de la prova escrita, presentar el 
dossier amb els continguts treballats i realitzar la prova escrita.  

 
La nota final del curs serà el resultat de: 

- 40 % de l’examen de recuperació  
- 60 % del dossier  
 

Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors** 
 

Si un alumne de 2n d’ESO promociona de curs amb la matèria suspesa caldrà que entregui un                 
dossier al llarg del curs següent per recuperar la matèria. 

Si un alumne aprova la tecnologia de tercer d’ESO al juny i té suspesa la tecnologia de segon i/o                   
primer d’ESO recuperarà aquestes matèries pendents. Però si l’alumne que suspèn tercer            
d’ESO té pendents les matèries de tecnologia de primer i/o segon caldrà que es presenti a totes                 
les matèries, primer, segon i tercer a l’examen extraordinari de setembre, entregant el dia de               
l’examen els dossiers d’estiu corresponents.  

Si un alumne promociona de 3r a 4t de l’ ESO amb la matèria suspesa d’un o més cursos caldrà                    
que entregui un dossier al llarg del curs  per recuperar les matèries 
 

 
 
Àmbit cientificotecnològic. Ciències naturals 1r d’ESO 
 

 
La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 

 Percentatge Tipus d’activitats 

Competència 
Científicotecnològica 

80% -     Exàmens (40%): 1 examen per unitat 
-     Pràctiques (30%): 1 pràctica per setmana 
-     Dossier (10%): 1 dossier a lliurar al final de 

trimestre 

Competència 
personal i social 

10 % Fer els deures, puntualitat, interès, respectar el 
torn de paraules, portar el material necessari, bon 
ús dels ordinadors…) 

Competència Digital 10 % Per a cada trimestre una activitat TIC 

 
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a: 
- la competència personal i social  
- la competència digital  
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana amb les                 

activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries. 
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Especificitats per a l’atenció a la diversitat 

1. Activitats adaptades a l’aula recollides en un dossier propi del departament 
2. Examen adaptat 

La nota final del trimestre recuperat serà el resultat de: 

-            40 % Examen 
-            60 % Dossier 

L’alumnat amb PI s’avaluarà seguint els acords establerts en el document corresponent. 
 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 

Als alumnes que no aproven se’ls indicarà un llistat d’exercicis dels temes avaluats perquè              
preparin l’examen de recuperació. Aquest examen es farà abans d’un mes després d’acabar el              
trimestre i constarà principalment de preguntes de la llista d’exercicis proposats. 

La nota final del trimestre recuperat serà el resultat de: 

-          40 % de l’examen de recuperació 
-          60 % del dossier 

 
 
Criteris de superació de curs al juny  

La nota final de juny serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres. 
 

Criteris de recuperació extraordinària al setembre 

Als alumnes que suspenen al juny se’ls lliurarà un full de feina d’estiu. A l’hora de l’examen de                  
setembre és imprescindible presentar el dossier de la feina i fer la prova de recuperació. 

Als alumnes que no aproven se’ls indicarà un llistat d’exercicis dels temes avaluats perquè              
preparin l’examen de recuperació. 

La nota final del curs serà el resultat de: 

-          40 % de l’examen de recuperació 
-          60 % del dossier 

La nota de recuperació de setembre serà un 5 o com a màxim un 6 si s’obté una nota superior a 7                      
entre el dossier i l’examen. 
 
 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 

Si un alumne promociona de curs amb la matèria suspesa tindrà una convocatòria durant el               
mes de febrer del següent curs. 

Als alumnes que no aproven se’ls indicarà un llistat d’exercicis dels temes avaluats perquè              
preparin l’examen de recuperació. 

La nota final del curs serà el resultat de: 

-          40 % de l’examen de recuperació 
-          60 % del dossier 
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Àmbit cientificotecnològic. Ciències naturals 3r i 4t d’ESO 
 

 
La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 

 Percentatge Tipus d’activitats 

Competència 
Científicotecnològica 

80% -     Exàmens (50%): 1 examen per unitat 
-     Pràctiques (20%): 1 pràctica per setmana 
-     Dossier (10%): 1 dossier a lliurar al final de 

trimestre 

Competència 
personal i social 

10 % Fer els deures, puntualitat, interès, respectar el 
torn de paraules, portar el material necessari, bon 
ús dels ordinadors…) 

Competència Digital 10 % Per a cada trimestre una activitat TIC 

 
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a: 
- la competència personal i social  
- la competència digital  
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana amb les                 

activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries. 
 
 

Especificitats per a l’atenció a la diversitat 

3. Activitats adaptades a l’aula recollides en un dossier propi del departament 
4. Examen adaptat 

La nota final del trimestre recuperat serà el resultat de: 

-            40 % Examen 
-            60 % Dossier 

L’alumnat amb PI s’avaluarà seguint els acords establerts en el document corresponent. 
 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 

Als alumnes que no aproven se’ls indicarà un llistat d’exercicis dels temes avaluats perquè              
preparin l’examen de recuperació. Aquest examen es farà abans d’un mes després d’acabar el              
trimestre i constarà principalment de preguntes de la llista d’exercicis proposats. 

La nota final del trimestre recuperat serà el resultat de: 

-          40 % de l’examen de recuperació 
-          60 % del dossier 

 
 
Criteris de superació de curs al juny  

La nota final de juny serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres. 
 

Criteris de recuperació extraordinària al setembre 

Als alumnes que suspenen al juny se’ls lliurarà un full de feina d’estiu. A l’hora de l’examen de                  
setembre és imprescindible presentar el dossier de la feina i fer la prova de recuperació. 
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Als alumnes que no aproven se’ls indicarà un llistat d’exercicis dels temes avaluats perquè              
preparin l’examen de recuperació. 

La nota final del curs serà el resultat de: 

-          40 % de l’examen de recuperació 
-          60 % del dossier 

La nota de recuperació de setembre serà un 5 o com a màxim un 6 si s’obté una nota superior a 7                      
entre el dossier i l’examen. 
 
 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 

Si un alumne promociona de curs amb la matèria suspesa tindrà una convocatòria durant el               
mes de febrer del següent curs. 

Als alumnes que no aproven se’ls indicarà un llistat d’exercicis dels temes avaluats perquè              
preparin l’examen de recuperació. 

La nota final del curs serà el resultat de: 

-          40 % de l’examen de recuperació 
-          60 % del dossier 

 
 
 
Àmbit cientificotecnològic. Física i química 2n, 3r i 4t d’ESO 

 
La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 

Dimensió Percentatge Tipus d’activitats 
Àmbit CT 
DIMENSIÓ 1: INDAGACIÓ DE 
FENÒMENS NATURALS I LA 
VIDA QUOTIDIANA 

80% Exàmens 50%,  
Exercicis i pràctiques 20% 
Dossier 10%  

Àmbit Digital 
DIMENSIÓ1: INSTRUMENTS I 
APLICACIONS 
DIMENSIÓ 2: TRACTAMENT DE 
LA INFORMACIÓ I 
ORGANITZACIÓ DEL TREBALL I 
APRENENTATGE 

10% Portades i índex dels dossiers, 
algunes pràctiques, recerca 
d’informació 

Àmbit personal i social 10% Fer els deures, puntualitat, interès, 
respectar el torn de paraula, portar 
el material necessari 

 
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a: 
- la competència personal i social  
- la competència digital  
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana amb les                 

activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries. 
 
Especificitats per a alumnes de grups PIM i Flexible 

Veure models individuals d’AC i PI 
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Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 

Als alumnes que no aprovin se’ls indicarà un llistat d’exercicis dels temes avaluats perquè preparin               
l’examen de recuperació. Aquest examen es farà abans d’un mes després d’acabar el trimestre i               
constarà principalment de preguntes de la llista d’exercicis proposats. 

La nota final del trimestre recuperat serà el resultat de: 
    50 % de l’examen de recuperació 
    50 % de la nota de l’avaluació 

(Es garanteix un 5 si s’aprova l’examen de recuperació encara que aquesta mitjana quedi inferior a                
5.) 
 
Criteris de superació de curs al juny  

Mitjana aritmètica dels tres trimestres del curs.  

Si aquesta mitjana surt inferior a 5 cal fer un examen extraordinari al mes de setembre de tota la                   
matèria del curs. 

 
Criteris de recuperació extraordinària al setembre 

Als alumnes que suspenen al juny se’ls lliurarà un full de feina d’estiu. A l’hora de l’examen de                  
setembre és imprescindible presentar el dossier de la feina i fer la prova de recuperació. 

La puntuació serà la mitjana ponderada de totes dues coses. 

 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 

 
A 2n ESO no poden tenir pendent Física i Química perquè no s’ha cursat a 1r d’ESO. 

 
 

En acabar 3r d’ESO, si un alumne promociona de curs amb la matèria suspesa tindrà una                
convocatòria durant el curs següent quan el centre ho estableixi. Caldrà presentar un dossier i fer                
una prova. La puntuació serà la mitjana ponderada de totes dues coses. Si un alumne té suspesa                 
la FiQ de 2n i aprova la FiQ de 3r, li queda recuperada la de 2n. 
 
En acabar 4t, si un alumne promociona de curs amb la matèria suspesa tindrà una convocatòria 
durant el curs següent quan el centre ho estableixi. Caldrà presentar un dossier i fer una prova. La 
puntuació serà la mitjana ponderada de totes dues coses. 

 
 

Àmbit artístic. Música 
 

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 

Competència Percentatge Tipus d’activitats 
Percepció i escolta 10% alitzar elements del llenguatge musical  

strar hàbits de percepció reflexiva  
Dimensió 
expressió, 
interpretació i 
creació 

 
 
10% 

 
Interpretar, compondre i experimentar. 
Desenvolupar un projecte artístic 

Dimensió societat i 
cultura 

10% Valorar amb respecte les produccions artístiques 
que es realitzin a classe o durant les sortides  

Examen 40% Es valorarà la presentació, la cal·ligrafia, l'ortografia i 
l’expressió escrita. 
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Competència 
digital 

20% Utilització d’eines tecnològiques 
 

Competència 
personal, social, 
actitudinal i 
plurilingüe 

10% Mostrar una actitud respectuosa a classe amb els        
companys i la professora. 

Mostrar autonomia de treball 
Treball cooperatiu 

 
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a: 
- la competència personal i social  
- la competència digital  
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana amb les                 

activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries. 
 
Especificitats per a alumnes de grups PIM i Flexible 

Es respectarà l’estil cognitiu i l’habilitat de pensament de tots els alumnes. 

Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 

El departament oferirà la possibilitat de recuperar els trimestres suspesos amb un examen o un               
treball. 

Criteris de superació de curs al juny  

La superació del curs dependrà de la mitjana aritmètica dels trimestres. 

Criteris de recuperació extraordinària al setembre 

Els alumnes hauran de presentar-se obligatòriament el dia de l’examen. La recuperació dependrà             
de l’examen i un dossier d’estiu.  

Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 

El cap de Departament establirà dates al novembre i al febrer per tal de recuperar el curs. 

 
 

 
Àmbit artístic. Educació visual i plàstica 1r, 3r i 4t ESO 
 

Els alumnes han de presentar obligatòriament els treballs fets durant el trimestre . 

Es valorarà l'actitud a classe. 

Els alumnes seran avaluats en funció de les seves necessitats específiques  ( avaluats en 

l’assoliment competencials). 

La nota definitiva del trimestre serà 40% de les proves teòric-pràctic , 40% procediments i 20% 

actitud. 

A final de curs s’entregarà obligatòriament un dossier amb tota la feina del curs , els alumnes de 1 

ESO, la resta entregaran  una carpeta, i elaboraran un índex. 

A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a: 

- la competència personal i social 

- la competència digital  
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Especificitats per a alumnes de grups PIM i Flexible 

Els alumnes seran avaluats competencialment en funció de les seves necessitats específiques.  

Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 

Els trimestres es podran recuperar durant el curs presentant el dossier i/o realitzant un examen de               

recuperació,  que demostra l’ assoliment competencial . 

Criteris de superació de curs al juny  

Els alumnes han de presentar obligatòriament els treballs de Visuals fets durant el trimestre. 

Els grups de 4t no fan controls, es valora el lliurament de totes les feines del trimestre, i una bona                    

realització de les mateixes. 

Es valorarà l’actitud a classe. 

A final de curs es lliurarà obligatòriament una carpeta amb totes les feines del curs. 

Criteris de recuperació extraordinària al setembre 

Presentar dossier amb la feina de l’estiu i superar un control seguint el model competencial. 

Serà obligatori la presentació a la prova de recuperació de setembre. 

   Prova escrita 50%  -  Dossier 50% 

L’entrega del dossier no eximeix de la presentació a la prova. 

Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 

Presentació obligatòria a la convocatòria de recuperació..  

Es recupera la matèria pendent d’un curs anterior quan se supera el curs actual. 

Cal tenir en compte que les matèries de Visual i Plàstica es fan a 1r i 3r, i a 4t com a matèria                      

optativa. Es recupera la matèria pendent d’un curs anterior (de 1r i/o de 3r d’ESO) quan se supera                  

el primer trimestre del curs actual, si està fent tercer o quart. En cas de no cursar la matèria a 4t es                      

parlarà amb la Cap de Departament per individualitzar les recuperacions i intentar que siguin en               

primera convocatòria al novembre. 

 

Àmbit de l’educació física 

 

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  

 
Competència % Tipus d’activitats 
Activitat Física 
Saludable 

25% -Proves de condició física  (Resistència, Força, Velocitat i 
Flexibilitat). 
-Higiene personal diària. 

    15 / 22 



 

-Desenvolupament de l’escalfament,  la sessió, pla de treball per 
millorar la salut personal. 
-Planificació i posada en pràctica de la dieta saludable al llarg del 
curs. 
-Dur a terme una posició postural en tots tipus d’activitat. 
- Debat i opinió crítica sobre el culte del  cos en la  
societat actual. 

Esports 25% -Participar de forma activa en activitats esportives individuals, 
col.lectius i l'adversari, applicant aspectes tècnics, tàctics i 
reglamentaris dels esports treballats. 
-Mostrar una actitud de cooperació, respecte, tolerància, 
esportivitat, autocontrol, participació i solidaritat en els esports. I 
el joc net. 

Activitats Física i 
Temps de LLeure 

20% -Realitzar activitats i planificar en el medi natural, utilitzant 
l’equipament, eines i tècniques d’orientació adequades seguint 
les normes de seguretat que correspongui. 
Mostrar una actitud de respecte en el medi urbà i natural. 
-Activitats lúdiques i recreatives i la seva planificació en el temps 
de lleure. 
-Valorar la importancia de la pràctica de l’activitat física saludable 
en el temps de lleure.. 

Expressió i 
Comunicació 
Corporal 

15% -Expressar emocions i sentiments amb el cos. 
-Participar de forma constructiva en la creació i realització de 
coreografies amb suport musical. 
-Mostrar els elements i tècniques d’expressió i comunicació 
corporal en una representació i dramatització. 
-Crear i posar en pràctica seqüències de moviments i 
composicions individual i col·lectiva. 

Competència 
Digital 

5% -Utilització d’instruments i aplicacions (Publisher, Movie Market, 
Power Point, Word, A.P.P,...) 

Competència 
Personal 
i Social 

10% -Valorar les activitats físiques i esportives com a eina de millora 
per a la salut individual, acceptant els nivells assolits. 
-Resoldre situacions de conflicte que es produeixen en la 
competició, aquests en el marc de treball dels valors: joc net, 
col.laboració, cooperació, responsabilitat compartida, tolerancia, 
autocontrol, participació i respecte. 
- Valorar la importancia de la pràctica d’activitat física saludable 
en el temps de lleure: 

+ Valoració individual: respecte a un mateix, 
esforç,superació, autoacceptació, autonomia i autocontrol. 

+ Valors socials: respecte als altres, a l’entorn i há les 
normes, tolerancia, inclusió, cooperació, solidaritat i 
civisme. 

-Debat i opinió crítica sobre els valors orientats a reduir, 
compensar i anul.lar les diferències per raó de gènere. 
 

 
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a: 
- la competència personal i social  
- la competència digital  
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana amb les                 

activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries. 
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Especificitats per a alumnes de grups PIM i Flexible 
 
 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 
Assolir els continguts treballats amb el trimestre, realitzant de les proves i  controls.  I/o entregar 
un treball dels continguts del trimestre suspès en el següent trimestre. 

Recuperació de la Natació, els alumnes que no realitzin la pràctica de forma no justificada, tindran 
que fer un treball i/o examen escrit de l’estil treballat en aquest any. 

Criteris de superació de curs al juny  
 
 

Criteris de recuperació extraordinària al setembre 
La recuperació es durà a terme mitjançant una prova escrita dels continguts treballats en el curs i 
entregant la carpeta d’aprenentatge. 

 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors** 
Els alumnes que passin de curs amb la matèria suspesa caldrà que superin el curs que estan 
cursant i es podrà demanar un treball teòric d´acord amb el professor. 

 
Àmbit social. Socials i Llatí (4t ESO)  1

 
La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 

Competència Percentatge Tipus d’activitats 
Proves 50% Exàmens  
Competència  
Digital 

10% resentacions en power-point, elaborar la informació      
transformant les dades recollides i traduint-les a un altre         
format, emprar les possibilitats que ofereixen les       
tecnologies de la informació en la cerca i el         
processament de la informació i ús dels processadors de         
textos. 

Competència 
Personal i Social 

10% Actitud i interès 

Procediments 30% Dossier, exercicis, treballs i activitats fora i dins l’aula 
 
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a: 
- la competència personal i social 
- la competència digital  
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana amb les                 
activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries. 
 
Especificitats per a l’atenció a la diversitat 
 
Per als alumnes dels grups PIM i flexible, es realitzaran les activitats de reforç i els exàmens                 
adaptats al seu nivell en funció de l’informe i proposta emesa pel psicopedagog. 

L’alumnat amb PI s’avaluarà seguint els acords establerts en el document corresponent. 
 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 

1 Vull recordar que es va englobar la matèria de Llatí dins l’àmbit de Socials des del curs passat, la qual cosa 
afecta també l’assignatura específica de Cultura Clàssica. 
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Cada avaluació es recupera a l’inici del trimestre següent, excepte el tercer trimestre que es               
recupera abans de l’avaluació final. Les notes de recuperació mai seran superiors a assoliment              
satisfactori. 

En el cas de suspendre la recuperació sempre es conservarà la nota superior. 
 
Criteris de superació de curs al juny  

 

Cal aprovar dues de les tres avaluacions. 

En el cas que hi hagi una avaluació no assolida haurà de tenir una nota mínima de 3. 

La mitjana de curs es farà només en el cas que l’alumne no assoleixi un trimestre amb una nota en                    
cap cas inferior a 4. Si la nota de l’avaluació no assolida és entre 3 i 4 només podrà treure com a                      
màxim un assoliment satisfactori en la nota de curs. 

Qualsevol nota igual a x’5 o superior arrodonirà a l’alça, i x’4 o inferior a la baixa. 

Quan un alumne ha adquirit les competències bàsiques del nivell. 

 
Criteris de recuperació extraordinària al setembre 
 
Els percentatges són 40% l’examen i 60% el dossier. Per aprovar l’extraordinària de setembre és               
obligatori presentar-se a l’examen i lliurar el Dossier. 

Els alumnes que tinguin assignatures no assolides d’un curs anterior i es presentin als controls               
extraordinaris també hauran de presentar el dossier en el moment de fer l’examen, ja que, com en                 
el cas anterior, també equival al 60% de la nota total, sent el 40% restant la nota de l’examen. 

 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 
 
Durant el febrer de 2018, el dia que digui el professor de socials, l’alumne que tingui no assolit un                   
curs anterior podrà fer un examen de recuperació de tot el curs. L’examen tindrà el valor del 100%                  
de la nota, és a dir, no es lliurarà dossier. 
 
L’assoliment de les competències d’un curs comporta l’assoliment de les competències no            
assolides de cursos anteriors. 
 
 

 
Matèries optatives i/o específiques 
Informàtica (4t d’ESO) 

 
 

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 

Competències Percentatge Tipus d’activitats 
Competència 

digital 
90% Proves:   30% (mínim un control per trimestre) 

Qüestionaris, pràctiques, projectes:  70%  
Competència 

personal i social, 
actitudinal 

10 % Fer els deures, puntualitat, interès, respectar el torn 
de paraules, portar el material necessari, fer bon 
ús de l’ordinador…) 

Proves*   
* El valor de les proves a l’ESO no pot excedir el 50% de la nota global de trimestre. En tots els 

casos de secundària aquesta nota no es pot basar en un sol examen. 
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A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a: 
- la competència personal i social, actitudinal i plurilingüe  
- la competència digital  
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana amb les                 

activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries. 
 
Especificitats per a alumnes de grups PIM i Flexible 

- Activitats adaptades a l’aula recollides en un dossier propi del departament 
- Examen adaptat 

 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 

Es recupera cada trimestre fent les activitats del trimestre i una prova. 
 

Criteris de superació de curs al juny  
      La nota final al juny serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres del curs.  

 
Criteris de recuperació extraordinària al setembre 
Als alumnes que suspenen al juny se’ls lliurarà un dossier d’estiu. Es realitzarà al setembre una 

prova escrita referida al dossier d’estiu. És imprescindible el dia de la prova escrita, presentar el 
dossier amb els continguts treballats i realitzar la prova escrita.  

 
La nota final del curs serà el resultat de: 

- 40 % de l’examen de recuperació  
- 60 % del dossier  
 

 
Matèries optatives i/o específiques 

 
 

Llaunes (3r d’ESO) 
 

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 

Competència Percentatge Tipus d’activitats 
Dissenyar i construir 

objectes tecnològics 
senzill que resolguin 
un problema i 
avaluar-ne la 
idoneïtat 

90% Dissenyar i construir un objecte amb llaunes 
reciclades i realitzar la memòria 

Competència personal , 
social i actitudinal 

10% Puntualitat, interès, respectar el torn de paraules, 
portar el material necessari, fer bon ús de les 
eines del taller…) 

 
 

 
Matèries optatives i/o específiques 
Emprenedoria (4t d’ESO) 

 
La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
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Nota de classe que inclou exposicions, participació, interès, 
puntualitat, deures 
(aquesta nota servirà també per valorar la competència digital a 
partir de la recerca d’informació i presentació de power points o 
similars) 

50% 

Presentació d’un treball trimestral 25% 
Prova escrita competencial 25% 

 
La competència social i ciutadana es valorarà individualment i anualment en funció de les seves               
aportacions als grups que es formin i l’expressió de les opinions amb claredat, respecte per               
l’entorn i la societat. 

 
 
 

Matèries optatives i/o específiques 
Economia (4t d’ESO) 

 
 

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 

Paticipació a classe i al moodle, recerca d’informació a la xarxa, 
treballs i notícies… 
(aquests ítems serviran per valorar la competència social i ciutadana 
i també la digital. La digital a través del grau de participació al 
moodle i, recerca d’informació i presentacions orals amb suport 
audiovisual. La competència social es valorarà  individualment i 
anualment en funció de les seves aportacions als grups que es 
formin i l’expressió de les opinions amb claredat, respecte per 
l’entorn i la societat i tenir un discurs crític vers l’actualitat 
econòmica.) 

30% 

Actitud positiva vers la matèria voler aprenedre i puntualitat 10% 
Prova escrita 
Mínim 1 prova per trimestre 

60% 
 

 
 

Matèries optatives i/o específiques.  
Cultura Clàssica (3r ESO) 
 

Els criteris d’avaluació són els de l’àmbit de Socials: 
 
Competència Percentatge Tipus d’activitats 
Proves 50% Exàmens  
Competència  
Digital 

10% resentacions en power-point, elaborar la informació      
transformant les dades recollides i traduint-les a un altre         
format, emprar les possibilitats que ofereixen les       
tecnologies de la informació en la cerca i el         
processament de la informació i ús dels processadors de         
textos. 

Competència 
Personal i Social 

10% Actitud i interès 

Procediments 30% Dossier, exercicis, treballs i activitats fora i dins l’aula 
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Matèries optatives i/o específiques 
Ets el que menges, què t’agradaria ser? (2n d’ESO) 

 
 

  
Criteris d’avaluació i recuperació  2n ETS EL QUE MENGES, QUÈ T’AGRADARIA SER?  

NOMBRE DE CONTROLS  Es fan treballs pràctics, mini projectes i una maqueta. 

COMPOSICIÓ DE LA NOTA 

QUADRIMESTRAL 

Ø  Competència de l’àmbit científic-tecnològic: 
-          Dossier de la feina del quadrimestre (bona 

presentació, que estigui complet i que el 
contingut sigui correcte), exposicions orals i 
publicitat (en format de tríptic o mural) de 
recollida d’aliments: 70 % 

Ø Competència digital (Elaborar powers points, 
recerca d’informació): 20 % 

Ø Competència en l’àmbit social i personal (fer els 
deures, puntualitat, interès, respectar el torn de 
paraules, portar el material necessari, bon ús dels 
ordinadors…): 10 % 

RECUPERACIÓ DE LA 
MATÈRIA. 

Als alumnes que no aproven se’ls indicarà que tornin a 

entregar el dossier complet i correcte. 

  

La nota final del quadrimestre recuperat serà el resultat 

de: 

-          100% dossier de recuperació. 
-          (tindran un 5 o un 6 màxim a la recuperació). 
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Matèries optatives i/o específiques 
Planetes i pols d’estrelles (1r d’ESO) 

 
 

Criteris d’avaluació i recuperació  1r PLANETES I POLS D’ESTRELLES  

NOMBRE DE CONTROLS  Es fan treballs pràctics ,mini projectes i una maqueta. 

COMPOSICIÓ DE LA NOTA 

QUADRIMESTRAL 

Ø  Competència de l’àmbit científic-tecnològic: 
- Dossier de la feina del quadrimestre (bona        

presentació, que estigui complet i que el       
contingut sigui correcte), exposicions orals,     
maqueta del sistema solar: 70 % 

Ø Competència digital (Elaborar powers points,      
recerca d’informació): 20 % 

Ø Competència en l’àmbit social i personal (fer els         
deures, puntualitat, interès, respectar el torn de       
paraules, portar el material necessari, bon ús dels        
ordinadors…): 10 % 

RECUPERACIÓ DE LA   
MATÈRIA. 

Als alumnes que no aproven se’ls indicarà que tornin a 

entregar el dossier complet i correcte. 

  

La nota final del quadrimestre recuperat serà el resultat 

de: 

-          100% dossier de recuperació. 
-          (tindran un 5 o un 6 màxim a la recuperació). 
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