
INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ 2n ESO PER MATÈRIES (GRUP E )        CURS 2020-2021

Matèria 

AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀMBIT
Activitats d’aprenentatge 

Recuperació de les avaluacions NA (No 
Assolides) i/o de tota la matèria

Activitats per 
millorar

Activitats d'avaluació: Proves escrites, projectes, 
portafoli d'aprenentatge,...

Altres activitats: Dossier, llibreta, treballs...

CATALÀ

Les activitats d’avaluació seran diverses (proves escrites, proves orals, exposicions, projectes, lectures 
dramatitzades, exercicis, produccions escrites, etc.) per tal d'avaluar el grau d'assoliment de les 
competències pròpies de la matèria, així com de la competència digital.
La qualificació de la matèria s'obtindrà aplicant els percentatges següents:
Competències dimensió comunicativa: 60% de la nota.
Dimensió actitudinal: 30%.de la nota.
Competències àmbit digital: 10% de la nota.

Per assolir la matèria caldrà que la mitjana dels tres 
trimestres sigui i igual o superior a  AS (Assoliment 
Satisfactori) , tenint en compte que el 1r trimestre 
suposarà un 30% , el segon, un 30% i el 3r un 40% de 
la nota final.Si el resultat és NA cal presentar-se a la 
convocatòria extraordinària de juny.

Prova de millora i/o 
tasques proposades 

al juny.

Observacions: Es descomptarà 0,1 per errada ortogràfica, de morfologia o de sintaxi fins a un màxim d' 1 punt.Es tindran en compte les errades treballades a classe.                                                                                                                                

CASTELLÀ

Les activitats d’avaluació seran diverses (proves escrites, proves orals, exposicions, projectes, lectures 
dramatitzades, exercicis, produccions escrites, etc.) per tal d'avaluar el grau d'assoliment de les 
competències pròpies de la matèria, així com de la competència digital.
La qualificació de la matèria s'obtindrà aplicant els percentatges següents:
Competències dimensió comunicativa: 60% de la nota.
Dimensió actitudinal: 30%.de la nota.
Competències àmbit digital: 10% de la nota.

Per assolir la matèria caldrà que la mitjana dels tres 
trimestres sigui i igual o superior a AS (Assoliment 
Satisfactori) , tenint en compte que el 1r trimestre 
suposarà un 30% , el segon, un 30% i el 3r un 40% de 
la nota final.Si el resultat és NA cal presentar-se a la 
convocatòria extraordinària de juny

Prova de millora i/o 
tasques proposades 

al juny.

Observacions: Es descomptarà 0,1 per errada ortogràfica, de morfologia o de sintaxi fins a un màxim d' 1 punt.Es tindran en compte les errades treballades a classe.                                                                                                                                

LLENGÜES 
ESTRANGERES

40% 
Les activitats d’avaluació seran diverses (proves escrites, 

proves orals, exposicions, projectes, teatralització de 
diàlegs, exercicis, produccions escrites, jocs, etc.) i s’
avaluaran les 4 destreses (comprensió oral i escrita, 

expressió oral i escrita)
També s'avaluarà la Competència Digital (10%) a través 

d'un mínim d'una activitat per trimestre.

15% treball diari (exercicis fets a classe, activit
15% seguiment de la llibreta.

20% Competència Personal i Social (treball diari, 
deures, participació, actitud a classe, etc.). També 
s'avaluarà la Competència Digital (10%) a través 

d'un mínim d'una activitat per trimestre i la 
Competència Personal i Social (10%) que avaluarà 

el treball diari, deures, participació, actitud a 
classe, utilitzar anglès a l'aula, etc. Els trimestres 

en els que hi hagi una sortida/activitat  de la 
matèria fora del centre, un 5% de la nota de la C. 

Personal i Social sortirà d’aquesta sortida/activitat, 
així com un 5% d’un treball relacionat amb la 

sortida/activitat que s’avaluarà dins la destresa 
que es consideri oportuna (els alumnes que no 

participin a la sortida/activitat se'ls avaluarà de la 
mateixa forma amb una activitat alternativa). 

La nota final del curs tindrà en compte 
prioritàriament la nota del tercer trimestre.

Per tant, si un alumne aprova el tercer trimestre, 
aprovarà el curs, encara que hagi suspès el primer 

i/o segon trimestre, i com a nota mitjana li quedarà 
un assoliment satisfactori (AS). De la mateixa 

manera, no es faran recuperacions trimestrals, ja 
que aprovant el trimestre següent es recupera el 
trimestre anterior amb un assoliment satisfactori 

(AS).

Pel que fa la recuperació de juny, per poder 
recuperar el curs, l’alumne haurà de fer una prova o 

activitats que especificarà el professor. Ho farà a 
classe el dia i hora especificats.

 Per tal de recuperar la matèria de cursos anteriors 
cal aprovar un trimestre del curs actual o, en cas 

contrari, presentar-se a la prova extraordinària de 
recuperació convocada pel centre en les dates 

fixades.

Observacions:

MATEMÀTIQUES

 40 % ACTIVITATS D'AVALUACIÓ. Per tal de poder anar 
fent un seguiment del procés d'ensenyament-

aprenentatge els alumnes realitzaran una prova 
"sorpresa" de manera setmanal que podrà tenir 

diferents formes. Aquest material formarà part de la 
carpeta d'aprenentatge de cada alumne. Al finalitzar 

cada tema es realitzarà un examen que tindrà la mateixa 
importància que les proves sorpresa, anteriorment 

esmentades. hi haurà activitats on es mostri la capacitat 
de treballar en equip, etc 

20 % DE LA FEINA DIÀRIA  de la nota equivaldrà a 
la feina realitzada diàriament. Al finalitzar cada 

tema, la professora valorarà la llibreta que recull el 
seguiment del procés d'ensenyament-

aprenentatge de l'alumne. 20% ACTITUD. Recull 
aspectes com el respecte als companys, al 

professor, als equipaments, ús del material 
informàtic, higiène personal, hàbits de treball i 
implicació a classe. 20% DOSSIER i el TREBALL 
DIGITAL. Es valorarà la presentació netedat, 
estructura, ortografia, exercicis realitzats i 

corregits. 

QUALIFICACIÓ FINAL
Un alumne que tingui les tres avaluacions assolides, 
supera el curs.  En cas de no assolir  alguna avaluació 
i no haver-la recuperat, llavors la nota final de curs 

serà la de no assolit. 
RECUPERACIONS      La recuperació de la primera i 
segona avaluació serà poc després de l'entrega de 

notes de cada avaluació.  La de la 3a av.  serà al juny. 
Una avaluació no assolida mai farà mitjana amb les 

altres avaluacions assolides
- Si no es recuperen les avaluacions no assolides, 

llavors l'alumne les  pot recuperar a l'extraordinària.

Prova de millora i/o 
tasques proposades 
durant el curs i/o al 

juny.

 Observacions: Per alumnes amb PI, o adaptacions metodológiques les úniques qualificacions posibles són No asolit o asolit satisfactóriament. Per aquests alumnes, les activitats per 
millorar serviran per millorar els coneixements i els procediments de l`alumne, però no per millorar la qualificació.

EDUCACIÓ FÍSICA

Part pràctica (50%): conjunt d'activitats de naturalesa 
fisicopràctica que realitzaran els alumnes durant les 
sessions. S'avaluaran aspectes quantitatius (tests, 
proves, exàmens, etc. d'habilitats motrius i condició 
física) i qualitatius (observació, avaluació diària). Ambdós 
contribuiran a millorar el rendiment físic de l'alumne                           
Actitud (40%): 
L'actitud és un element fonamental que contribueix a 
assolir el vessant més educatiu de la matèria.
Recollirà tots aquells aspectes relacionats amb el 
respecte (propi, companys, material, equipament i 
professor), la implicació (esforç, treball, sacrifici, 
continuïtat), el comportament a classe, la higiene 
corporal (canvi de samarreta en finalitzar la sessió), el 
vestuari esportiu (xandall, vambes), la puntualitat, 
l'acceptació del propi nivell d'execució, etc. 

10% conceptes teòrics. Es valorarran el conceptes 
mitjançant un treball teòric per trimestre,  o un 
examen escrit

La qualificació final de curs es configurarà a partir de 
la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes 
en cadascun dels tres trimestres. Si el resultat de la 

mateixa no és satisfactòria (NA: no assoliment), 
s'haurà de recuperar la matèria mitjançant una 

prova teòrica final (juny)

Activitats de millora 
(prova, treball...) 

durant el mes de juny 
(dates proposades 

pel centre).

Observacions: Els alumnes que no puguin fer Educació Física pràctica durant més de 3 sessions hauran de presentar un treball teòric per poder optar a la mateixa nota 
que la resta de l'alumnat.

FÍSICA I QUÍMICA      

40 % de la nota           
Es realitzaran activitats d'avaluació al llarg del trimestre 
que generalment coincidiran amb la finalització de cada 

unitat didàctica. Aquestes seran del tipus proves escrites 
o orals, treballs individuals o en grup, projectes... i 

serviran per avaluar l'assoliment de les competències de 
l'àmbit científic-tecnològic. 

60 % de la nota
 S'avaluarà el dossier de laboratori, llibreta i 

treballs individuals o en grup (si s'escau). 

Prova de recuperació si l'alumne no ha assolit (NA) 
les competències de l'àmbit científic-tecnològic. 

Prova de millora i/o 
tasques proposades 

al juny.

Observacions: 



INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ 2n ESO PER MATÈRIES (GRUP E )        CURS 2020-2021

Matèria 

AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀMBIT
Activitats d’aprenentatge 

Recuperació de les avaluacions NA (No 
Assolides) i/o de tota la matèria

Activitats per 
millorar

Activitats d'avaluació: Proves escrites, projectes, 
portafoli d'aprenentatge,...

Altres activitats: Dossier, llibreta, treballs...

CIÈNCIES SOCIALS

50 % de la nota. Es realitzaran com a mínim dues 
activitats d'avaluació al llarg del trimestre que 

generalment coincidiran amb la finalització de cada 
unitat didàctica. Aquestes activitats poden ser proves 

escrites o orals, treballs individuals o en grup, 
projectes... 

50 % de la nota.  Inclourà els exercicis d'aula i de 
casa, la presentació de la llibreta o portafoli, el 

dossier de mapes... 

Prova de recuperació trimestral a l'alumnat que no 
ha assolit (NA) les competències de l'Àmbit de les 

Ciències Socials. Aquestes activitats poden ser 
proves escrites o orals, treballs...Es realitzaran 

durant el trimestre posterior al trimestre que no han 
assolit.     També tindrà lloc la prova extraordinària 

de juny que ens vindrà marcada pel centre. 

Activitats de millora 
(prova, treball...) 

durant el mes de juny 
(dates proposades 

pel centre).

Observacions:

TECNOLOGIA

50% diverses activitats per avaluar el grau d'assoliment dels continguts
 claus / 50% implementació dels continguts claus en la resolució de 

problemes quotidians

Si a l'alumne només li queda un trimestre i la 
mitjana amb els altres dos surt aprovada no caldrà 

recuperar aquest trimestre i obtindrà un AS . L’
alumnat que no hagi superat la matèria tindrà 

l'oportunitat de recuperar-la, a final de curs (durant 
la convocatòria de juny). 

Activitats de millora 
(prova, treball...) 

durant el mes de juny 
(dates proposades 

pel centre).

Observacions:

VALORS ÈTICS

100 % de la nota. S'avaluarà a partir del treball diari a 
l'aula amb activitats proposades: proves escrites, 

rollplaying, debats, treballs individuals, portafoli, cerca 
d'informació i exposicions orals. 

(Incloses dins les activitats d'avaluació)

L'alumnat haurà de recuperar els trimestres no 
assolits (NA) mitjançant exercicis escrits o orals 

durant el mes de juny. L'alumne/a que no ha asollit 
el 1r o 2n trimestre, el recupera si assoleix el 

trimestre següent. De totes maneres, si un alumne/a 
no assoleix la matèria el mes de juny haurà de 

presentar-se  les proves extraordinàries de centre 
que tindran lloc durant el mes de juny. 

Activitats de millora 
(prova, treball...) 

durant el mes de juny 
(dates proposades 

pel centre).

Observacions:

VISUAL I PLÀSTICA

100% de la nota trimestral: Treballs i activitats d’
aula  específiques de la matèria d’acord amb les 

programacions

Se superarà la matèria, sempre i quan s’hagin 
superat dos dels tres trimestres i un d’ells sigui el 3r. 
L’alumnat que no hagi superat la matèria, o el 3er. 

trimestre, tindrà oportunitat de recuperar, a final de 
curs (durant el mes de juny). 

La prova de millora 
que es farà a final de 
curs (durant el mes 

de juny).

Observacions:

FRANCÈS

40% 
Les activitats d’avaluació seran diverses (proves escrites, 

proves orals, exposicions, projectes, teatralització de 
diàlegs, exercicis, produccions escrites, jocs, etc.) i s’
avaluaran les 4 destreses (comprensió oral i escrita, 

expressió oral i escrita)
També s'avaluarà la Competència Digital (10%) a través 

d'un mínim d'una activitat per trimestre.

15% treball diari (exercicis fets a classe, activitat 
en grups, etc.)

15% seguiment de la llibreta.
També s'avaluarà la Competència Digital (10%) a 

través d'un mínim d'una activitat per trimestre i la 
Competència Personal i Social (10%) que avaluarà 

el treball diari, deures, participació, actitud a 
classe, utilitzar anglès a l'aula, etc. Els trimestres 

en els que hi hagi una sortida/activitat  de la 
matèria fora del centre, un 5% de la nota de la C. 

Personal i Social sortirà d’aquesta sortida/activitat, 
així com un 5% d’un treball relacionat amb la 

sortida/activitat que s’avaluarà dins la destresa 
que es consideri oportuna (els alumnes que no 

participin a la sortida/activitat se'ls avaluarà de la 
mateixa forma amb una activitat alternativa).

La nota final del curs tindrà en compte 
prioritàriament la nota del tercer trimestre.

Per tant, si un alumne aprova el tercer trimestre, 
aprovarà el curs, encara que hagi suspès el primer 

i/o segon trimestre, i com a nota mitjana li quedarà 
un assoliment satisfactori (AS). De la mateixa 

manera, no es faran recuperacions trimestrals, ja 
que aprovant el trimestre següent es recupera el 
trimestre anterior amb un assoliment satisfactori 

(AS).

Pel que fa la recuperació de juny, per poder 
recuperar el curs, l’alumne haurà de fer una prova o 

activitats que especificarà el professor. Ho farà a 
classe el dia i hora especificats.

 Per tal de recuperar la matèria de cursos anteriors 
cal aprovar un trimestre del curs actual o, en cas 

contrari, presentar-se a la prova extraordinària de 
recuperació convocada pel centre en les dates 

fixades.

Observacions:


