INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ DE 2n BATXILLERAT PER MATÈRIES
Matèria

CATALÀ

Activitats d'avaluació

CURS 2020-21
Altres activitats, treballs,...

Factors que afecten al càlcul de la nota

Càlcul de la nota de l'avaluació

La nota final de trimestre o final definitiva es veurà condicionada per
80% exàmens + 20% textos, tasques encomanades,
Dos exàmens trimestrals.
Textos, treballs,exposicions a classe.
l'actitud, la constància en el treball i la motivació.
actitud.
Observacions: En els exàmens es descomptarà 0'1 per error comès fins a 10 punts. En el cas de la producció de textos es valoraran les propietats textuals, però, si un text té un gran nombre d'errades, pot ser motiu per suspendre.

Es realitzaran com a mínim dues proves trimestrals
CASTELLÀ

Textos escrits, textos orals, deures i mínim una
presentació oral d'un treball fet en equip

La nota final de trimestre o final definitiva es veurà condicionada per
l'actitud, la constància en el treball i la motivació.

80% exàmens + 20% textos, tasques encomanades,
actitud.

Càlcul de la nota del curs

Recuperació d'avaluacions suspeses i/o de tota
la matèria

Activitats per millorar la nota

30% (1r trimestre) + 30 % (2n trimestre) + 40% (3r
trimestre).

Avaluació contínua, es recupera al maig i al juny
(convocatòria extraordinària).

Els alumnes poden presentar-se a la prova de maig per
poder millorar la nota final

30% (1r trimestre) + 30 % (2n trimestre) + 40% (3r
trimestre)

Avaluació contínua, es recupera al maig i al juny
(convocatòria extraordinària).

Els alumnes poden presentar-se a la prova de maig per
poder millorar la nota final

Observacions:En els exàmens es descomptarà 0'1 per error comès fins a 10 punts. En el cas de la producció de textos es valoraran les propietats textuals, però, si hi un text té un gran nombre d'errades, pot ser motiu per suspendre's.

ANGLÈS

Es realitzaran exàmens d’unitat (mínim dos per trimestre) així com exàmens de lectura, redaccions, listenings,
exposicions orals, etc.

Les activitats d’avaluació avaluaran les 4 destreses així com el ”use of
English” de la manera següent:
10 % Use of English
25% Comprensió oral (Listening)
15% Expressió oral (Speaking)
25% Comprensió escrita (Reading)
25% Expressió escrita (Writing)
.

La nota final surt dels exàmens i activitats avaluables
fetes durant el curs.

La nota final del curs s’obtindrà amb els valors trimestrals
següents:
1r trimestre 30%
La recuperació es realitzarà a final de curs en les dates
2n trimestre 30%
que fixi el centre destinada a recuperacions. S’avaluen
3r trimestre 40%
totes les destreses excepte l’expressió oral.
Els alumnes podran presentar-se a la prova de juny per
Cal aprovar el 3r trimestre i la mitjana dels tres trimestres
poder millorar la seva nota de final de curs.
ha de quedar aprovada. Per tant, si se suspèn el 3r
trimestre, encara que doni la mitjana, caldrà presentar-se
a recuperació.

Observacions:

FRANCÈS

Es realitzaran exàmens d’unitat així com exàmens de lectura, redaccions, comentaris, debats, comprensions orals,
exposicions orals, etc.

Les activitats d’avaluació avaluaran les 4 destreses així com l”Usage du
français” de la manera següent (percentatges sobre la nota final):
10% Usage du français
20% Comprensió oral
25% Expressió oral
20% Comprensió escrita
25% Expressió escrita

La nota final surt dels exàmens i activitats avaluables
fetes durant el curs.

Pel que fa als criteris de correcció ens basarem amb els criteris de

La nota final del curs s’obtindrà amb els valors trimestrals
següents:
1r trimestre 30%
La recuperació es realitzarà a final de curs en les dates
2n trimestre 30%
que fixi el centre destinada a recuperacions.
Els alumnes podran presentar-se a la prova de juny per
3r trimestre 40%
poder millorar la seva nota de final de curs.
Cal aprovar el 3r trimestre i la mitjana dels tres trimestres
ha de quedar aprovada. Per tant, si se suspèn el 3r
trimestre, encara que doni la mitjana, caldrà presentar-se
a recuperació.

Observacions:

FILOSOFIA/HISTÒRIA DE LA
FILOSOFIA

Es realitzarà una prova escrita com a mínim cada trimestre.

Presentació de treballs monogràfics i exposició oral.

Realització de comentaris de text i participació a l'aula.

Es valorarà un 90% les proves escrites. Els execicis a
l'aula comptaran un 10%.

Mitjana aritmètica de les tres avaluacions amb un 50% de
respostes correctes a les proves requerides,sempre i quan
s'hagi aprovat la tercera avaluació.

L'avaluació suspesa queda recuperada si s'assoleix el
50% de respostes correctes a la següent avaluació .

Prova de millora a final de curs.

Anàlisi de fonts històriques: textuals,
iconogràfiques...

Per fer la mitjana de l'avaluació cal haver obtingut un mínim de 3
a les proves escrites.

1 TRIM: 80% proves escrites i 20 % altres activitats
2 TRIM: 85% proves escrites i 15% altres activitats
3 TRIM: 90% proves escrites i 10% altres activitats.

1r TRIM.: 30%
2n TRIM.: 30%
3r TRIM: 40%

Prova de recuperació si la mitjana global no arriba
a 5. Recuperació trimestral i examen global de tot
el curs en convocatòria extraordinària.

Prova de millora durant el mes de maig.

Observacions:

HISTÒRIA

1r TRIM.: 3 proves
2n TRIM.: 3 proves
3r TRIM.: 3 proves
Observacions:
Dues proves trimestrals (mínim)
Durant el curs es realitzaran diferents controls de
procediments que s’hauran de superar. Es donaran com a
mínim tres oportunitats. En cas de quedar finalment No Apte
els exàmens globals corresponents NO eliminaran matèria, i
s’hauran de recuperar a les proves extraordinàries

MATEMÀTIQUES

El curs es divideix en: tres notes
Durant els quadrimestres es poden demanar
trimestrals (o 3 Av.), dos proves globals, una prova de recuperació (o de
exercicis
1a Av: - Si hi ha dos proves és: 40 % la 1ª pr+ 60 % la 2a
Si es suspenen la segona o la tercera avaluació,
pujar nota) i una prova extraordinària.
que s’aniran puntuant
pr. Si se`n fan tres: 20%, 30% i 50%.
s’hauran de recuperar (Les recuperacions son a final de
Si es suspenen la segona o la tercera
i la mitjana d’aquestes notes serà com la d’un
2a Av: 30 % (mitjana ponderada dels parcials fets durant
20% la 1a Av. + 40% la 2a
curs ). Si s'aprova la 2a Av durant el 2n trimestre es
avaluació, s’hauran de recuperar (Les recuperacions son a final de curs).
examen parcial fet durant
la 2n Av i fins al global) + 70 % 1r global.
Av. + 40 % la 3a Av. Si no assiteix al 80 % de les classes per recuperen els continguts de la 1a avaluació, però no la
el quadrimestre i per tant s’ajuntarà per el càlcul de
3a Av: 30 % (mitjana ponderada dels parcials fets entre
el dret d'avaluació continua
nota d'aquest avaluació, que continuarà sent la
la mitjana de les proves
el 1r i el 2n global) + 70 % 2n global.
mateixa per fer les mitjanes. Per modificar aquesta
que conjuntament amb el global dona la nota del
Si en els globals es treu menys de 3 ja no es podrà fer
nota s'ha de fer la prova de pujar nota de final de curs
segon o tercer trimestre,
mitjana amb els parcials.
segons el quadrimestre.

Sempre es pot venir a pujar nota a la prova de
final de curs.

Durant els quadrimestres es poden demanar
1a Av: - Si hi ha dos proves és: 40 % la 1ª pr+ 60 % la 2a
Si es suspenen la segona o la tercera avaluació,
El curs es divideix en: tres notes
exercicis
pr. Si se`n fan tres: 20%, 30% i 50%.
s’hauran de recuperar (Les recuperacions son a final de
trimestrals (o 3 Av.), dos proves globals, una prova de recuperació (o de 2a Av: 30 % (mitjana ponderada dels parcials fets durant
20% la 1a Av. + 40% la 2a
que s’aniran puntuant
curs ). Si s'aprova la 2a Av durant el 2n trimestre es
pujar nota) i una prova extraordinària.
Av. + 40 % la 3a Av. Si no assiteix al 80 % de les classes per recuperen els continguts de la 1a avaluació, però no la
i la mitjana d’aquestes notes serà com la d’un
la 2n Av i fins al global) + 70 % 1r global.
Si es suspenen la segona o la tercera
el dret d'avaluació continua
examen parcial fet durant
3a Av: 30 % (mitjana ponderada dels parcials fets entre
nota d'aquest avaluació, que continuarà sent la
el quadrimestre i per tant s’ajuntarà per el càlcul de avaluació, s’hauran de recuperar (Les recuperacions son a final de curs).
el 1r i el 2n global) + 70 % 2n global.
mateixa per fer les mitjanes. Per modificar aquesta
la mitjana de les proves
Si en els globals es treu menys de 3 ja no es podrà fer
nota s'ha de fer la prova de pujar nota de final de curs

Sempre es pot venir a pujar nota a la prova de
final de curs.

Observacions:

Dues proves trimestrals (mínim)

MATEMÀTIQUES CIÈNCIES
SOCIALS

Observacions:

Dues proves trimestrals.

Textos, treballs,exposicions a classe.

LLATÍ

Actitud positiva, puntualitat, portar el material i realitzar les
tasques encomanades per la professora.

90% exàmens o altres formats de tasques
d'avaluació formal + 10% textos, activitats diverses

30% nota del primer trimestre, 30% nota del segon
trimestre i 40% nota del tercer trimestre.

L'avaluació és contínua, per tant es realitzarà una
Els alumnes podran presentar-se a la prova
prova de recuperació al maig en convocatòria global del maig per poder pujar la seva nota final

Observacions: Es tindrà en compte el fet de portar el material, en concret, el diccionari de Llatí-Català durant les classes i a l'examen. Cal inscripció al curs Moodle específic per a la realització d'algunes activitats.

BIOLOGIA

Es farà un mínim de dues proves per trimestre.
A cada prova poden avaluar-se continguts de temes
anteriors.

Exercicis, informes de pràctiques, exposicions orals,
etc. A les activitats poden avaluar-se continguts de
temes anteriors.

Cal lliurar les activitats dins el termini i en el format proposats pel
professor; en cas contrari, l'activitat rebrà una nota igual a 0.
En les activitats, els aspectes valorats poden ser diversos: autonomia,
treball en equip, respecte de les normes, cura del lloc de treball,
qualitat del producte final, entre d'altres. Cal obtenir un mínim de 4 a
les proves escrites.

Es considerarà superada l'avaluació final si l'alumne/a ha
obtingut una nota igual o superior a 5 en cada un dels
trimestres.
La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les notes Prova de recuperació per cada trimestre no superat a la
Les proves compten màxim un 90%.
dels tres trimestres.
convocatòria ordinària.
Les activitats i el treball a classe compten mínim un 10%.
Si a final de curs l'alumne/a té una qualificació inferior a 5 Prova global del curs a la convocatòria extraordinària.
en un o més trimestres, haurà de recuperar el/s
trimestre/s suspès/esos.

Observacions: Cal inscripció al curs Moodle específic per a la realització d'algunes activitats.
1 examen/tema

llibre de text i dossier d'exercicis

Interés i actitud davant del treball (dins i fora d'aula). Üs correcte del
propi material

Dues proves per avaluació com a mínim

treball a classe i a casa, deures...

Els arrodoniments de notes trimestrals i final, es faran segons criteri
del professor que tindrà en compte entre altres coses, el treball a classe
i els deures i la puntualitat

Treballs individuals i en petit grup, exposicions orals.

Cal lliurar les activitats encomanades en el termini indicat amb el
format que sol.liciti la professora.

DIBUIX TÈCNIC

qualificació mitjana aritmètica dels examens realitzats
en cada trimestre

La QUALIFICACIÓ MINIMA per superar la matèria ha de Prova de reuperació del/dels trimestre/s a final de curs
ser de 5 o superior en cada trimestre. La nota del curs serà (durant el mes de maig). Prova de recuperació en les
la mitjana aritmètica dels 3 trimestres superats. Si
proves extraordinàries de juny.

Prova global de millora de la nota a final de curs un
cop finalitzades les classes.

Prova de millora de nota a finals de curs (durant el
mes de maig)

Observacions:

ECONOMIA D'EMPRESA

La nota trimestral surt de la mitja aritmètica dels
exàmens de les unitats didàctiques que composen el
contingut
Si la qualificació d’algun examen fos inferior a 3, el
trimestre es donarà per suspès.

Si els 3 trimestres estan aprovats la nota es calcularà fent
Si un alumne ha suspès algun trimestre, haurà de
Els alumnes podran presentar-se a la prova de final de
la mitja de les qualificacions de cada un dels trimestres . Si recuperar-lo en el moment que estableixi el professor i
curs per poder pujar la seva nota final de curs.
en n'hi ha algun de suspés, el curs es donarà per suspès.
en tot cas al juny de l’any en curs.

Observacions:
Realització de dues proves trimestrals.

80% proves trimestrals i 20% activitats diverses, actitud.

30% 1r trimestre, 30% 2n trimestre i 40% 3r trimestre

Trimestralment i a final de curs.

Els alumnes poden presentar-se a la prova de maig per
poder millorar la nota final

LITERATURA CATALANA

QUÍMICA

Observacions: En les proves escrites es descomptarà 0'1 per cada error comès fins a un màxim de 2 punts. En el cas de les altres activitats escrites i planificades a casa es valoraran totes les propietats textuals i, en el cas que un text contingui un gran nombre d'errors, pot ser motiu per suspendre's.
Durant el curs es farà una recuperació de cada
Activitats pràctiques, elaboració de formularis, fitxes Per fer la mitjana de l'avaluació cal haver obtingut un mínim de 3 90% proves escrites + 10% Treballs i activitats pràctiques
Mitjana aritmètica de les 3 avaluacions, sempre que
Es farà un mínim de 2 proves per trimestre
avaluació suspesa. Hi haurà una recuperació
a les proves escrites.
d'activitats ...
(en cas que n'hi hagi)
estiguin totes aprovades
extraordinària per recuperar les avaluacions pendents

Prova global de millora de la nota a final de curs un
cop finalitzades les classes.

Observacions:

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

GEOGRAFIA

1r TRIM.: 2 proves (mín.) i 1 de global de trimestre.
2n TRIM.: 2 proves (mín.) i 1 de global de trimestre.
3r TRIM.: 2 proves (mín.) i 1 de global de trimestre.

Informes tècnics de visites industrials. Anàlisi tècnica
d'electrodomèstics i exposició oral d'aquesta. Anàlisi
tècnica del QCP de casa. Altres: projectes o
pràctiques amb equips del taller de tecnologia.

Cal adoptar una actitud crítica i tècnològica dels resultats obtinguts a
les proves i de les conclusions dels treballs escrits. Cal utilitzar un
vocabulari tècnic apropiat i utilitzar adequadament la simbologia
normalitzada de la representació gràfica per a descriure elements,
processos i sistemes tecnològics.

Observacions: En el cas que l'alumne promocioni a segon curs de batxillerat amb la Tecnologia Industrial I suspesa haurà de superar l'examen extraordinari de setembre.
1r TRIM.: 3 proves
2n TRIM.: 2 proves
Anàlisi de fonts geogràfiques: mapes, gràfics,
Per fer la mitjana de l'avaluació cal haver obtingut un mínim de 3
3r TRIM.: 4 proves
taules...
a les proves escrites.

Mitjana ponderada: 50% proves parcials, 50% prova
La nota final de curs s'obtindrà de la mitjana aritmètica
global. Si es fan altres activitats i/o treballs: 40% mitjana
dels tres trimestres tenint en compte els dos decimals amb
aritmètica de les notes parcials, 40% nota prova global
arrodoniment a l'alça a criteri del professor.
20% mitjana aritmètica dels treballs proposats.E

Proves escrites: 100%

Mitjana aritmètica de les notes de les 3 avaluacions
sempre que estiguin aprovades.

Observacions:
FÍSICA

Es farà un mínim de 2 proves per trimestre

Activitats pràctiques, elaboració de formularis, ...

Per poder aprovar l’avaluació cal haver obtingut un mínim de 3 a totes 90% proves escrites + 10% Treballs i activitats pràctiques
les proves escrites.
(en cas que n'hi hagi)

Mitjana aritmètica de les 3 avaluacions, sempre que
estiguin totes aprovades

Observacions: A les proves hi haurà qüestions o problemes dels temes anteriors.

PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA

Es faran dues proves mínimes per trimestre.

Presentació de treballs pràctics monogràfics d'anàlisi
i exposició oral, així com exercicis d'aula.

Els exercicis d'aula per reforçar la part teòrica poden modificar de -1
fins a 1 punt la mitjana de les proves escrites del trimestre.

El 70% de la nota de la part teòrica ( mitjana de les 2
proves escrites+ punt d'exercicis d'aula) i 30% de la nota
de la part pràctica ( anàlisi i realització d'experiments i
les seves dades).

Presentacions orals, projectes, escrits, murals, etc.

Pel que fa als criteris de correcció ens basarem amb els criteris de
correcció de la prova externa de Baccalauréat.

60% Proves-exàmens fets durant l’avaluació
30% Activitats realitzades dins i fora de l’aula.
10% Actitud

Observacions:

LLENGUA I LITERATURA
FRANCESA

Proves escrites (model prova externa Baccalauréat o similar).

Mitjana aritmètica de les tres avaluacions sempre i quan
estiguin aprovades amb una nota de mínim 5.

La nota final del curs s’obtindrà amb els valors trimestrals
següents:
1r trimestre 30%
2n trimestre 30%
3r trimestre 40%

Prova de recuperació del trimestre suspès.
Examen global de tot el curs en convocatòria
extraordinària.

Prova global de millora de la nota a final de curs un
cop finalitzades les classes.

Prova de recuperació si la mitjana global no arriba
Activitats realitzades durant el trimestre (+0,5
a 5. Recuperació trimestral i examen global de tot punts/trimestre).
Prova de millora el mes de
el curs en convocatòria extraordinària.
maig.
Durant el curs es farà una recuperació de cada
avaluació suspesa. Hi haurà una recuperació
extraordinària per recuperar les avaluacions pendents

Hi haurà una prova per millorar la nota obtinguda
durant el curs.

Si un alumne no supera el trimestre (menys d'un 5), té
la possibilitat de recuperar-lo amb una prova que es
farà les setmanes següents.
La nota final surt de la mitjana del tres trimestres (nota
que s'aplica a les dues matèries). Si la mitjana dels tres
trimestres és inferior a 5, l'alumne haurà de recuperar Hi haurà una prova per millorar la nota obtinguda
les matèries a la prova extraordinària, el dia que el durant el curs
La recuperació es pot realitzar o bé amb tasques
trimestrals encarregades pel professor o bé a final de
Els alumnes podran presentar-se a la prova de juny per
curs en les dates que fixi el centre destinada a
poder millorar la seva nota de final de curs.
recuperacions, i si s’escau a la convocatòria de juny.

Observacions:
Pel que fa als criteris de correcció ens basarem amb els criteris de
correcció de la prova externa de Baccalauréat.
HISTÒRIA DE FRANÇA

Proves escrites (model prova externa Baccalauréat).

Presentacions orals, projectes, escrits, murals, etc.

La correcció de la llengua (tant de coherència-cohesió com de sintaximorfosintaxi i ortografia) pot comportar una penalització de fins a 2
punts.

60% Proves-exàmens fets durant l’avaluació
30% Activitats realitzades dins i fora de l’aula.
10% Actitud

La nota final del curs s’obtindrà amb els valors trimestrals
següents:
1r trimestre 30%
2n trimestre 30%
3r trimestre 40%
Cal aprovar cada un dels tres trimestres.

La recuperació es pot realitzar o bé amb tasques
trimestrals encarregades pel professor o bé a final de
curs en les dates que fixi el centre destinada a
Els alumnes podran presentar-se a la prova de juny per
recuperacions, i si s’escau a la convocatòria de juny.
poder millorar la seva nota de final de curs.

Observacions:
HISTÒRIA DE L'ART

CIÈNCIES DE LA TERRA

1r TRIM.: 2 proves
2n TRIM.: 2 proves
3r TRIM.: 2 proves

Anàlisi de fonts iconogràfiques...

Per fer la mitjana de l'avaluació cal haver obtingut un mínim de 3 a les proves
escrites.

100% proves escrites.

Mitjana aritmètica de les notes de les 3 avaluacions sempre que
estiguin aprovades.

Prova de recuperació si la mitjana global no arriba a 5.
Recuperació trimestral i examen global de tot el curs en
convocatòria extraordinària.

Prova de millora durant el mes de maig.

Un mínim de dues proves escrites per avaluació

Exercicis pràctics, documentals, pràctiques de
laboratori, exposicions orals...

Cal obtenir un mínim de 4 a les proves escrites.

Entre 70 i 90% les proves escrites i un 30-10% la resta
d'activitats

La mitjana aritmètica de les notes de les 3 avaluacions,
sempre i quan arribin al 5.

Prova de recuperació si la mitjana global no arriba a 5
(recuperació de trimestres en la convocatòria ordinària
i examen global de tot el curs en l’extraordinària).

Prova de millora i/o tasques proposades al juny.

Observacions:

