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Criteris d’avaluació i recuperació ESO 
 
Introducció 
El Departament de Ciències exactes i experimentals ha adaptat els criteris d’avaluació            

d’acord amb les programacions de cada àmbit i matèria. Aquesta programació s’ha fet en              

base al model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial.  

Les matèries del departament que formen part de l’àmbit Científico-tecnològic són la CN             

Física i Química, les CN Biologia i Geologia i les Ciències Aplicades. La matèria de               

matemàtiques és la que forma part de l’àmbit Matemàtic. A més el departament participa en               

la programació i avaluació de les matèries transversals, la digital i la personal i social.  

 

L’avaluació es farà en funció del grau d’assoliment de les competències : 

● no assoliment (NA) 

● assoliment satisfactori (AS) 

● assoliment notable (AN) 

● assoliment excel·lent (AE) 

Estratègies i instruments per l’avaluació: 

Per a l’avaluació de les matèries del departament s'utilitzen diferents estratègies i            

instruments que permeten veure el grau d’assoliment de les competències: 

 

● Competències pròpies de l’àmbit científic tecnològic i matemàtic: proves escrites i           

orals, treballs, activitats, exercicis pràctics, rúbriques d’autoavaluació i coavaluació,         

dossier d’aprenentatge (portfoli), exposicions orals, treball de camp i laboratori. 

● Competència personal i social: actitud de l’alumne/a envers la matèria, interès,           

treball, esforç  responsabilitat, autonomia, cooperació.. 

● Competència digital: ús de les noves tecnologies i programes específics dels àmbits            

propis del departament, ús de les fonts d’informació, ús calculadora... 

 

 



 

Atenció a la diversitat de l’àmbit Matemàtic 

Per a la matèria de matemàtiques, comptem amb els següents recursos: 

● PIM/ACG: grup de reforç per aquells alumnes amb més dificultat. Un grup a cada 

nivell amb tres hores setmanals. 

● Desdoblaments:  

3r ESO: una hora setmanal on es divideix el grup en dos per poder aprofundir o                

reforçar, els continguts donats, segons les necessitats del grup. 

4t ESO: una hora setmanal on es divideix el grup en dos i es treballa dins del                 

programa AICLE ( es treballen continguts matemàtics en llengua anglesa) 

Atenció a la diversitat de l’àmbit Cientifico-tecnològic 

Per a les matèries de Ciències de la Naturalesa comptem amb els següents recursos: 

● Desdoblaments: el grup classe es parteix en dos grups 1 hora a la setmana. Aquest 

desdoblament permet fer un tractament de la diversitat més individualitzat. 

● Plans individuals adaptats a les necessitats dels alumnes que ho requereixin. 

 

Mesures de recuperació 
Al final de cada trimestre l’alumne/a rebrà el resultat de l’avaluació. 
Les avaluacions no superades podran ser recuperades mitjançant activitats o prova           

competencial formada per continguts del trimestre.  

 

Avaluació extraordinària de juny 
L’alumne/a que no hagi superat la matèria realitzarà diverses activitats i/o proves. El             

professor/a informarà a l’alumne/a el dia del lliurament de les qualificacions finals. Aquestes             

activitats tindran les competències bàsiques com a eix vertebrador. 

 

Activitats de consolidació 
Activitats recomanades a aquells alumnes que tot i haver superat la matèria necessiten             

reforçar-la. Aquestes activitats seran lliurades la primera setmana de curs. Seran avaluades            

en la primera avaluació. 

 

 

 

 



 

Pendents de cursos anteriors 
Els alumnes amb matèries pendents de cursos anteriors hauran de recuperar-la al llarg del              

curs.  

Aquests alumnes tindran un seguiment individualitzat per part del professor responsable de            

la matèria per tal d’ajudar-los a superar-la.  

L’alumne haurà d’elaborar una sèrie d’activitats durant el curs per tal d’assolir les             

competències bàsiques. El professor responsable anirà pautant les activitats a realitzar i el             

calendari de presentació de les mateixes. 

El fet de realitzar les activitats i aprovar la matèria del curs superior suposarà recuperar la                

matèria pendent. 

Criteris d’avaluació de Batxillerat 
El Departament de Ciències exactes i experimentals ha adaptat els criteris d’avaluació per 

les diferents matèries que s’imparteixen al Batxillerat. Segons la tipologia de la matèria es 

tenen en compte diferents aspectes i criteris per a realitzar l’avaluació. 

 

BIOLOGIA 
Per l’avaluació de la matèria s’utilitzaran diferents instruments: 

● Es realitzaran proves escrites de caràcter parcial (40%) i de caràcter global (60%).             

La nota A correspon a la mitjana ponderada d’aquestes notes. 

● El treball diari consistirà en el lliurament de les activitats. En la valoració d’aquestes              

activitats es tindrà en compte l’interès, l’esforç, la redacció, el grau de comprensió de              

l’activitat i l’assoliment dels continguts relacionats. La nota B serà la mitjana de totes              

les activitats. El lliurament de les activitats és obligatori i imprescindible per aprovar             

la matèria. 

Per calcular la nota de cada trimestre: Nn= 0,9xA + 0,1xB  

Per calcular la nota final: Nf= (N1t+N2t+N3t)/3 

Si al final de curs Nf < 5, l’alumne/a ha de fer l’examen de recuperació d’aquell trimestre que                  

te suspès, o bé, de tota la matèria (es valorarà amb la professora quina és la millor opció).  

Per pujar nota al final de curs, l’alumne/a es pot presentar a l’examen global que tindrà lloc                 

el mateix dia de l’examen de recuperació. Si l’alumne supera la nota final Nf aquesta               

augmentarà en 0,5 punts. 

 
 



 

FÍSICA 
Per l’avaluació de la matèria s’utilitzen els següents criteris: 

● El treball fet (pràctiques i exercicis), l’ interès, l’esforç i el treball a classe (10% de la 

nota). A ponderar a partir d’un 4 en la mitjana de les proves escrites. 

● La realització de proves escrites, que poden ser tant de caràcter parcial, com de 

caràcter global al final del trimestre (90% de la nota) 

La qualificació final de la matèria és la mitjana aritmètica de les notes trimestrals que s'han 

obtingut fins aleshores. 

Les faltes d’assistència es justificaran oficialment (justificant mèdic o d’altres). Les faltes 

d’assistència reiterades influeixen negativament en l’avaluació de la matèria. 

 

QUÍMICA 
L’avaluació de cada trimestre es farà a partir de : 

A: mitjana de les proves escrites realitzades durant el trimestre 

B: el treball fet (pràctiques i exercicis) l’interès, l’esforç i el treball a classe. 

Per obtenir la nota s’aplicarà el següent barem a la nota del bloc B: 

 
La nota del trimestre serà el resultat de l’aplicació de la següent fórmula:  

NOTA= A + B 

La nota final serà la mitjana aritmètica de la nota dels tres trimestres: 

Nota final = (T_(1 )+ T_(2 )+T_3)/3 

 
 
 

Nota interval Valor de B 

Excel·lent nota >9 B=0,5 

Notable 7 < nota < 9 B=0,3 

Bé 6 < nota < 7 B=0,2 

Suficient 5 < nota < 6 B=0,1 

Insuficient nota < 5 B= - 0,5 



 

MATEMÀTIQUES 
 
Criteris d’avaluació: 
Es farà per mitjà de diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge, donat que totes elles            

poden ser avaluables: 

● Resposta a qüestions, resolució de problemes i fulls d’exercicis que s’entregaran           

quan el professor/a ho demani. 

● Participació a classe. 

● Proves escrites: controls parcials (mínim un per trimestre), i una prova final            

d’avaluació que inclourà tot el contingut donat al llarg del trimestre.  

 

La nota de cada trimestre es calcularà de la següent forma: 

NOTA de TRIMESTRE:  Nn=0,60A + 0,30B+ 0,10C 
 

A= Nota examen final avaluació (inclou tot el temari donat al llarg del trimestre) 

B= Mitjana ponderada de les diferents proves parcials realitzades durant el trimestre.            

Cada prova tindrà un pes en proporció al seu contingut 

C= Mitjana ponderada dels exercicis puntuats al llarg de trimestre (poden ser            

realitzats a classe o a casa),  
 

La nota de final de curs es calcularà: 

NOTA FINAL: NF= (N1+N2+N3)/3 
 

Les faltes d’assistència es justificaran oficialment (justificant mèdic o d’altres). Les faltes            

d’assistència reiterades influeixen negativament en l’avaluació de la matèria. 

Recuperació: 

Al principi de cada trimestre es farà un examen de recuperació del trimestre anterior.              

Aquesta prova serà obligatòria per tots els alumnes. Si la nota (Nr) és superior a la nota Nn                  

aquesta augmentarà en (Nr-Nn)*0,25 punts.  

 

Si al final de curs NF< 5, l’alumne/a haurà de fer l’examen de recuperació d’aquell trimestre                

que te suspès, o bé, de tota la matèria (es valorarà amb la professora quina és la millor                  

opció).  

 

 



 

 

CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDI AMBIENT 

 
Criteris d’avaluació de 1r Batxillerat 

 

● La nota trimestral tindrà en compte: 

○ Prova escrita 1 (40%) + prova escrita 2 (40%)  

○ Treballs puntuables (10%) 

○ El treball diari consistirà en el lliurament de les activitats puntualment i la 

valoració de l’interès, l’esforç i la participació en les classes (10%) 

 

● Per calcular la nota final: Nf= (N1t+N2t+N3t)/3 

 

● Si la mitjana aritmètica dels tres trimestres arriba a 5, no cal anar a recuperació en 

cas de tenir algun trimestres suspès, en cas contrari haurà de recuperar els 

trimestres suspesos al juny. 

 

● Si, després de les recuperacions, els trimestres no queden aprovats, caldrà 

presentar-se a setembre de tots els continguts del curs. 

 

Criteris d’avaluació de 2n Batxillerat 

 

● La nota trimestral tindrà en compte: 

○ Prova escrita 1 (35%) + prova escrita 2 (45%)  

○ Treballs puntuables (10%) 

○ El treball diari consistirà en el lliurament de les activitats  puntualment i la 

valoració de l’interès, l’esforç i la participació en les classes (10%) 

○  

● Per al càlcul de la nota final, com que durant el curs la matèria explicada es va 

acumulant, es calcularà de la següent manera: 

 

Nf= 2/9 nota 1rT + 3/9 nota 2nT + 4/9 nota 3rT 

 

● Si la nota final és <5  caldrà presentar-se de tots els continguts del curs a l’examen 

de recuperació 



 

 

CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI 
L’avaluació de la matèria es realitzarà en funció dels tres criteris següents: 

● A: El treball fet (pràctiques i exercicis) (50%), 

● B: la puntualitat en el lliurament de les activitats realitzades i l’assistència a classe              

(10% de la nota).  

● C: A ponderar a partir d’un 4 de les proves escrites (40% de la nota). Es realitzarà un                  

mínim d’una prova escrita trimestral. 

NOTA FINAL = nota A x 0,5 + nota B x 0,1 + nota C x 0,4 

Criteris de recuperació de Batxillerat 
Recuperació: 
A final de 1r curs i 2n curs, l’alumne/a podrà recuperar les matèries o part de les matèries                  

amb qualificació inferior a 5 mitjançant la realització d’una prova de suficiència. La             

qualificació obtinguda en la mateixa serà 5 com a màxim. Els alumnes que fan 2n curs amb                 

matèries pendents de 1r curs, faran un control parcial al mes de gener i un altre al mes                  

d’abril per tal de recuperar-les. 

 

Exàmens extraordinaris 

Els alumnes de 1r curs que passin a 2n curs amb una o dues matèries pendents podran                 

recuperar-les amb una prova de tota la matèria al mes de setembre, en la qual no es podrà                  

obtenir una nota superior a 5. Els alumnes de 2n curs amb la matèria pendent, realitzaran la                 

prova global de tota la matèria al mes de juny 

 


