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Departament de Castellà – Llengua castellana i literatura 1r ,2n 3r i 4t ESO
Departament de Castellà – Llengua castellana i literatura 1r ,2n 3r i 4t 
ESO
Indicadors

Categoria Definició

Proves personals
(exàmens, controls, etc) : Indica la valoració de les 
qualificacions obtingudes en proves objectives fetes en horari 
lectiu sota supervisió del professor en condicions uniformes.

Treball autònom (deures): Indica la valoració del grau de realització de tasques 
fetes sense supervisió i (usualment), fora de l'horari lectiu.

Treball a l’aula (tasques, atenció, col·laboració, participació,...): Indica la 
valoració de l'aprofitament de les hores lectives.

Material de classe (llibretes, instruments, roba, estris,llibres,...): Indica si l'alumne o 
alumna porta habitualment el material necessari.

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i manteniment 
d'ambient de treball, etc.

Assistència Indica si la no assistència ( tant si és per falta justificada com si 
no ho és) ha perjudicat els aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves personals Treball autònom Treball a l’aula Material de classe Convivència Assistència
% % % % % %

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.
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Departament de Castellà – Llengua castellana i literatura 1r ,2n 3r i 4t ESO
Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament de Castellà – Llengua castellana i literatura 1r ,2n 3r i 4t ESO
Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser superior a AS i substituirà 
a la que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que  no  superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides pel Departament i seran tingudes en compte en les proves 
extraordinàries  durant  el  curs  següent  si  promocionen  de  curs.  Si  durant  la  prova 
extraordinària,  l’alumne/a  obté  un  una  nota  superior  a  un  4,  aquestes  activitats 
s’avaluaran per decidir si l’alumne supera o no la recuperació extraordinària. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.
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Departament de Castellà  – Llatí 4t ESO
Departament de Castellà  – Llatí 4t ESO
Indicadors
Categoria Definició

Proves personals
(exàmens, controls, etc) : Indica la valoració de les 
qualificacions obtingudes en proves objectives fetes en horari 
lectiu sota supervisió del professor en condicions uniformes.

Treball autònom (deures): Indica la valoració del grau de realització de tasques 
fetes sense supervisió i (usualment), fora de l'horari lectiu.

Treball a l’aula (tasques, atenció, col·laboració, participació,...): Indica la 
valoració de l'aprofitament de les hores lectives.

Material de classe (llibretes, instruments, roba, estris,llibres,...): Indica si l'alumne o 
alumna porta habitualment el material necessari.

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i manteniment 
d'ambient de treball, etc.

Assistència Indica si la no assistència ( tant si és per falta justificada com si 
no ho és) ha perjudicat els aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves personals Treball autònom Treball a l’aula Material de classe Convivència Assistència
60 % 20 % 10 % 0% 10% 0%

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.
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Departament de Castellà  – Llatí 4t ESO

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament de Castellà  – Llatí 4t ESO

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

No  hi  haurà  prova  específica  de  recuperació  trimestral,  ja  que  l’avaluació  és 
continuada.  Així,  per  recuperar  una  avaluació  suspesa  caldrà  aprovar  la  següent  i 
presentar,  a  criteri  del  professorat,  la  feina  pendent  (dossier  ben  realitzat  i  corregit, 
redaccions,  treballs...)  i/o la  realització d’un treball  o prova per  recuperar  la  lectura o 
lectures  suspeses.  La nota d’AS substituirà la  de NA quan s’hagi  aprovat  l’avaluació 
següent i, si és el cas, presentat tota la feina i aprovat la lectura pendent.

Per aprovar el curs, l’alumne/a haurà d’aprovar necessàriament la 3a avaluació i, en 
cas que el professorat ho demani, presentar la feina pendent i/o recuperar les lectures 
suspeses.
Recuperació extraordinària

L’alumnat amb la 3a avaluació suspesa o que no hagi presentat la feina pendent i/o 
recuperades les lectures pendents, caldrà que faci una prova presencial extraordinària de 
recuperació  al  juny  de  tota  la  matèria  en  la  data  que  es  determini.  La  qualificació 
d’aquesta prova determinarà el nivell d’assoliment que serà de NA o bé AS. 

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una 
prova extraordinària durant el curs següent si promocionen de curs.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que  no  superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides pel Departament i seran tingudes en compte en les proves 
extraordinàries  durant  el  curs  següent  si  promocionen  de  curs.  Si  durant  la  prova 
extraordinària,  l’alumne/a  obté  un  una  nota  superior  a  un  4,  aquestes  activitats 
s’avaluaran per decidir si l’alumne supera o no la recuperació extraordinària. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.
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Departament Català - Llengua catalana i literatura 1r d’ESO
Departament Català - Llengua catalana i literatura 1r d’ESO
Indicadors

Categoria Definició
Proves personals ● Prova/es  de  contingut  escrites  o  orals   amb 

teoria i/o pràctica. 

● Prova/es   i/o  activitats  sobre  la  lectura 
trimestral obligatòria.

Observacions:  En  els  dictats  preparats  cada  falta 
descomptarà 1 punt. En la part d’expressió escrita dels 
exàmens, l’ortografia descomptarà 0,1 per falta o 0.2 si 
la  paraula  mal  escrita  apareix  a  l’enunciat.  Com  a 
màxim es descomptaran 2 punts (aquest percentatge 
és sobre 10), però si l’exercici té un nombre excessiu 
de  faltes  estarà  suspès.  Els  exercicis  que  siguin 
pròpiament de redacció s’avaluaran segons l’extensió i 
la puntuació de l’activitat.

Treball autònom ● Realització  i presentació del dossier.
Treball a l’aula ● Dictats, redaccions, exposicions orals, treballs 

artístics i d’autoavaluació, verbalització oral i/o 
escrita de conceptes,  proves semblants a  les 
de competències bàsiques…

● Seguiment  de  la  feina  diària  a  l’aula  i  dels 
deures.

Material de classe Valoració inclosa en l’apartat de convivència.
Convivència ● Interès per la matèria, presentació i realització 

de la feina (exercicis de classe, deures, feines 
encomanades…),  aplicació  de  les  normes  de 
convivència  i  de  certs  valors  (interès  i 
participació  en les activitats,  treball  col·lectiu, 
puntualitat, lliurament de la feina puntualment, 
constància, esforç...

Assistència Valoració inclosa en l’apartat de convivència.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom

Treball a l’aula Material de 
classe

Convivència Assistència

60% (40 prova/
es de contingut 
i 20% lectura)

10% 20% Aplicable en 
l’apartat de 
convivència

10% Aplicable en 
l’apartat de 
convivència
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Departament Català - Llengua catalana i literatura 1r d’ESO
Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10
Nivell No assoliment Assoliment 

satisfactori
Assoliment notable Assoliment 

excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament Català - Llengua catalana i literatura 1r d’ESO
AE AS AE AN

AE AN AS AS

AE AN AN AN

AE AN AE AE
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AE AE AN AE

AE AE AE AE

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o alumna 
disposi una altra cosa.

Recuperació ordinària

No hi haurà prova específica de recuperació trimestral, ja que l’avaluació és continuada. 
Així, per recuperar una avaluació suspesa caldrà aprovar la següent i presentar, a criteri  
del professorat, la feina pendent (dossier ben realitzat i corregit, redaccions, treballs...) i/o 
la realització d’un treball o prova per recuperar la lectura  o lectures suspeses. La nota 
d’AS substituirà la de NA quan s’hagi aprovat l’avaluació següent i, si és el cas, presentat 
tota la feina i aprovat la lectura pendent.
Per aprovar el curs, l’alumne/a haurà d’aprovar necessàriament la 3a avaluació i, en cas 
que  el  professorat  ho  demani,  presentar  la  feina  pendent  i/o  recuperar  les  lectures 
suspeses.

Recuperació extraordinària

L’alumnat  amb la 3a avaluació suspesa o que no hagi  presentat la  feina pendent  i/o 
recuperades les lectures pendents, caldrà que faci una prova  presencial extraordinària 
de recuperació al  juny de tota la matèria en la data que es determini.  La qualificació 
d’aquesta prova determinarà el nivell d’assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una prova 
extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. 

Activitats d'estiu

Als alumnes que no superin la matèria se'ls proposarà la realització d'activitats d'estiu, 
que es recolliran i qualificaran  pel Departament i es tindran en compte en les proves 
extraordinàries  durant  el  curs  següent  si  promocionen  de  curs.  La  nota  d’aquestes 
tasques també pot ajudar, en cas de dubte, a decidir la nota de la 1a avaluació, ja que si 
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Departament Català - Llengua catalana i literatura 1r d’ESO
s’aprova la 1a avaluació del curs superior es considerarà recuperat el curs anterior. La 
nota de la recuperació de la matèria suspesa de cursos anteriors serà AS.
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Departament Català - Llengua catalana i literatura 2n d’ESO
Departament Català - Llengua catalana i literatura 2n d’ESO
Indicadors

Categoria Definició
Proves personals ● Prova/es  de  contingut  escrites  o  orals   amb 

teoria i/o pràctica. 

● Prova/es   i/o  activitats  sobre  la  lectura 
trimestral obligatòria.

Observacions:  En  els  dictats  preparats  cada  falta 
descomptarà 1 punt. En la part d’expressió escrita dels 
exàmens, l’ortografia descomptarà 0,1 per falta o 0.2 si 
la  paraula  mal  escrita  apareix  a  l’enunciat.  Com  a 
màxim es descomptaran 2 punts (aquest percentatge 
és sobre 10), però si l’exercici té un nombre excessiu 
de  faltes  estarà  suspès.  Els  exercicis  que  siguin 
pròpiament de redacció s’avaluaran segons l’extensió i 
la puntuació de l’activitat.

Treball autònom ● Realització  i presentació del dossier.
Treball a l’aula ● Dictats, redaccions, exposicions orals, treballs 

artístics i d’autoavaluació, verbalització oral i/o 
escrita de conceptes,  proves semblants a  les 
de competències bàsiques…

● Seguiment  de  la  feina  diària  a  l’aula  i  dels 
deures.

Material de classe Valoració inclosa en l’apartat de convivència.
Convivència ● Interès per la matèria, presentació i realització 

de la feina (exercicis de classe, deures, feines 
encomanades…),  aplicació  de  les  normes  de 
convivència  i  de  certs  valors  (interès  i 
participació  en les activitats,  treball  col·lectiu, 
puntualitat, lliurament de la feina puntualment, 
constància, esforç...

Assistència Valoració inclosa en l’apartat de convivència.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom

Treball a l’aula Material de 
classe

Convivència Assistència

60% (40 
prova/es de 
contingut i 
20% lectura)

10% 20% Aplicable en 
l’apartat de 
convivència

10% Aplicable en 
l’apartat de 
convivència
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Departament Català - Llengua catalana i literatura 2n d’ESO
Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10
Nivell No assoliment Assoliment 

satisfactori
Assoliment notable Assoliment 

excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
AS AS AS AS

AS AS AN AN

AS AS AE AN
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Departament Català - Llengua catalana i literatura 2n d’ESO
AE AN AS AS

AE AN AN AN

AE AN AE AE

AE AE AS AN

AE AE AN AE

AE AE AE AE

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o alumna 
disposi una altra cosa.

Recuperació ordinària

No hi haurà prova específica de recuperació trimestral, ja que l’avaluació és continuada. 
Així, per recuperar una avaluació suspesa caldrà aprovar la següent i presentar, a criteri  
del professorat, la feina pendent (dossier ben realitzat i corregit, redaccions, treballs...) i/o 
la realització d’un treball o prova per recuperar la lectura  o lectures suspeses. La nota 
d’AS substituirà la de NA quan s’hagi aprovat l’avaluació següent i, si és el cas, presentat 
tota la feina i aprovat la lectura pendent.
Per aprovar el curs, l’alumne/a haurà d’aprovar necessàriament la 3a avaluació i, en cas 
que  el  professorat  ho  demani,  presentar  la  feina  pendent  i/o  recuperar  les  lectures 
suspeses.

Recuperació extraordinària

L’alumnat  amb la 3a avaluació suspesa o que no hagi  presentat la  feina pendent  i/o 
recuperades les lectures pendents, caldrà que faci una prova  presencial extraordinària 
de recuperació al  juny de tota la matèria en la data que es determini.  La qualificació 
d’aquesta prova determinarà el nivell d’assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una prova 
extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. 

Activitats d'estiu

Als alumnes que no superin la matèria se'ls proposarà la realització d'activitats d'estiu, 
que es recolliran i qualificaran  pel Departament i es tindran en compte en les proves 
extraordinàries  durant  el  curs  següent  si  promocionen  de  curs.  La  nota  d’aquestes 
tasques també pot ajudar, en cas de dubte, a decidir la nota de la 1a avaluació, ja que si 
s’aprova la 1a avaluació del curs superior es considerarà recuperat el curs anterior. La 
nota de la recuperació de la matèria suspesa de cursos anteriors serà AS.
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Departament Català - Llengua catalana i literatura 3r d’ESO
Departament Català - Llengua catalana i literatura 3r d’ESO
Indicadors

Categoria Definició
Proves personals ● Prova/es de contingut escrites o orals  amb 

teoria i/o pràctica. 

● Prova/es  i/o activitats sobre la lectura 
trimestral obligatòria.

Observacions:  En  els  dictats  preparats  cada  falta 
descomptarà 1 punt. En la part d’expressió escrita dels 
exàmens, l’ortografia descomptarà 0,1 per falta o 0.2 si 
la  paraula  mal  escrita  apareix  a  l’enunciat.  Com  a 
màxim es descomptaran 2 punts (aquest percentatge 
és sobre 10), però si l’exercici té un nombre excessiu 
de  faltes  estarà  suspès.  Els  exercicis  que  siguin 
pròpiament de redacció s’avaluaran segons l’extensió i 
la puntuació de l’activitat.

Treball autònom ● Seguiment de la feina diària a l’aula i dels 
deures.

Treball a l’aula ● Dictats, redaccions, exposicions orals, treballs 
artístics i d’autoavaluació, verbalització oral i/o 
escrita de conceptes,  proves semblants a  les 
de competències bàsiques…

Material de classe Valoració inclosa en l’apartat de convivència.
Convivència ● Interès per la matèria, presentació i realització 

de la feina (exercicis de classe, deures, feines 
encomanades…),  aplicació  de  les  normes  de 
convivència  i  de  certs  valors  (interès  i 
participació  en les activitats,  treball  col·lectiu, 
puntualitat, lliurament de la feina puntualment, 
constància, esforç...         

Assistència Valoració inclosa en l’apartat de convivència.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom

Treball a l’aula Material de 
classe

Convivència Assistència

60% (40 prova/
es de contingut 
i 20% lectura)

15% 15% Aplicable en 
l’apartat de 
convivència

10% Aplicable en 
l’apartat de 
convivència

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10
Nivell No assoliment Assoliment 

satisfactori
Assoliment notable Assoliment 

excel·lent
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Departament Català - Llengua catalana i literatura 3r d’ESO

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
AS AS AS AS

AS AS AN AN

AS AS AE AN

AS AN AS AS

AS AN AN AN

AS AN AE AE

AS AE AS AS

AS AE AN AN

AS AE AE AN

AN AS AS AS

AN AS AN AN

AN AS AE AN

AN AN AS AS

AN AN AN AN

AN AN AE AE

AN AE AS AN

AN AE AN AE

AN AE AE AE

AE AS AS AS

AE AS AN AN

AE AS AE AN

AE AN AS AS

AE AN AN AN
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Departament Català - Llengua catalana i literatura 3r d’ESO
AE AN AE AE

AE AE AS AN

AE AE AN AE

AE AE AE AE

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o alumna 
disposi una altra cosa.

Recuperació ordinària

No hi haurà prova específica de recuperació trimestral, ja que l’avaluació és continuada. 
Així, per recuperar una avaluació suspesa caldrà aprovar la següent i presentar, a criteri  
del professorat, la feina pendent (dossier ben realitzat i corregit, redaccions, treballs...) i/o 
la realització d’un treball o prova per recuperar la lectura  o lectures suspeses. La nota 
d’AS substituirà la de NA quan s’hagi aprovat l’avaluació següent i, si és el cas, presentat 
tota la feina i aprovat la lectura pendent.
Per aprovar el curs, l’alumne/a haurà d’aprovar necessàriament la 3a avaluació i, en cas 
que  el  professorat  ho  demani,  presentar  la  feina  pendent  i/o  recuperar  les  lectures 
suspeses.

Recuperació extraordinària

L’alumnat  amb la 3a avaluació suspesa o que no hagi  presentat la  feina pendent  i/o 
recuperades les lectures pendents, caldrà que faci una prova  presencial extraordinària 
de recuperació al  juny de tota la matèria en la data que es determini.  La qualificació 
d’aquesta prova determinarà el nivell d’assoliment que serà de NA o bé AS.
Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una prova 
extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. 

Activitats d'estiu

Als alumnes que no superin la matèria se'ls proposarà la realització d'activitats d'estiu, 
que es recolliran i qualificaran  pel Departament i es tindran en compte en les proves 
extraordinàries  durant  el  curs  següent  si  promocionen  de  curs.  La  nota  d’aquestes 
tasques també pot ajudar, en cas de dubte, a decidir la nota de la 1a avaluació, ja que si 
s’aprova la 1a avaluació del curs superior es considerarà recuperat el curs anterior. La 
nota de la recuperació de la matèria suspesa de cursos anteriors serà AS.
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Departament Català - Llengua catalana i literatura 4t d’ESO
Departament Català - Llengua catalana i literatura 4t d’ESO
Indicadors

Categoria Definició
Proves personals ● Prova/es de contingut escrites o orals  amb 

teoria i/o pràctica. 

● Prova/es  i/o activitats sobre la lectura 
trimestral obligatòria.

Observacions:  En  els  dictats  preparats  cada  falta 
descomptarà 1 punt. En la part d’expressió escrita dels 
exàmens, l’ortografia descomptarà 0,1 per falta o 0.2 si 
la  paraula  mal  escrita  apareix  a  l’enunciat.  Com  a 
màxim es descomptaran 2 punts (aquest percentatge 
és sobre 10), però si l’exercici té un nombre excessiu 
de  faltes  estarà  suspès.  Els  exercicis  que  siguin 
pròpiament de redacció s’avaluaran segons l’extensió i 
la puntuació de l’activitat.

Treball autònom ● Seguiment de la feina diària a l’aula i dels 
deures.

Treball a l’aula ● Redaccions, exposicions orals, treballs artístics 
i  d’autoavaluació,  verbalització oral  i/o escrita 
de conceptes...

Material de classe Valoració inclosa en l’apartat de convivència.
Convivència ● Interès per la matèria, presentació i realització 

de la feina (exercicis de classe, deures, feines 
encomanades…),  aplicació  de  les  normes  de 
convivència  i  de  certs  valors  (interès  i 
participació  en les activitats,  treball  col·lectiu, 
puntualitat, lliurament de la feina puntualment, 
constància, esforç... 

Assistència Valoració inclosa en l’apartat de convivència.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom

Treball a l’aula Material de 
classe

Convivència Assistència

60% (40 prova/
es de contingut 
i 20% lectura)

15% 15% Aplicable en 
l’apartat de 
convivència

10% Aplicable en 
l’apartat de 
convivència

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10
Nivell No assoliment Assoliment 

satisfactori
Assoliment notable Assoliment 

excel·lent
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Departament Català - Llengua catalana i literatura 4t d’ESO
Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
AS AS AS AS

AS AS AN AN

AS AS AE AN

AS AN AS AS

AS AN AN AN

AS AN AE AE

AS AE AS AS

AS AE AN AN

AS AE AE AN

AN AS AS AS

AN AS AN AN
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AN AN AN AN
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AE AN AN AN

AE AN AE AE

AE AE AS AN
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Departament Català - Llengua catalana i literatura 4t d’ESO
AE AE AN AE

AE AE AE AE

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o alumna 
disposi una altra cosa.

Recuperació ordinària

No hi haurà prova específica de recuperació trimestral, ja que l’avaluació és continuada. 
Així, per recuperar una avaluació suspesa caldrà aprovar la següent i presentar, a criteri  
del professorat, la feina pendent (dossier ben realitzat i corregit, redaccions, treballs...) i/o 
la realització d’un treball o prova per recuperar la lectura  o lectures suspeses. La nota 
d’AS substituirà la de NA quan s’hagi aprovat l’avaluació següent i, si és el cas, presentat 
tota la feina i aprovat la lectura pendent.
Per aprovar el curs, l’alumne/a haurà d’aprovar necessàriament la 3a avaluació i, en cas 
que  el  professorat  ho  demani,  presentar  la  feina  pendent  i/o  recuperar  les  lectures 
suspeses.

Recuperació extraordinària

L’alumnat  amb la 3a avaluació suspesa o que no hagi  presentat la  feina pendent  i/o 
recuperades les lectures pendents, caldrà que faci una prova  presencial extraordinària 
de recuperació al  juny de tota la matèria en la data que es determini.  La qualificació 
d’aquesta prova determinarà el nivell d’assoliment que serà de NA o bé AS.
Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una prova 
extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. 

Activitats d'estiu

Als alumnes que no superin la matèria se'ls proposarà la realització d'activitats d'estiu, 
que es recolliran i qualificaran  pel Departament i es tindran en compte en les proves 
extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. La nota d’aquestes proves 
també pot ajudar, en cas de dubte, a decidir la nota de la 1a avaluació, ja que si s’aprova 
la 1a avaluació del curs superior es considerarà recuperat el curs anterior. La nota de la 
recuperació de la matèria suspesa de cursos anteriors serà AS.
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Departament d’Humanitats - Cultura i Valors Ètics 1r, 2n, 3r i 4t ESO
Departament d’Humanitats - Cultura i Valors Ètics 1r, 2n, 3r i 4t ESO
Indicadors

Categoria Definició

Proves personals
Indica la valoració de les qualificacions obtingudes 
en proves objectives fetes en horari lectiu sota 
supervisió del professor en condicions uniformes.

Treball autònom
Indica la valoració del grau de realització de tasques 
fetes sense supervisió i (usualment), fora de l'horari 
lectiu.

Treball a l’aula Indica la valoració de l'aprofitament de les hores 
lectives.

Material de classe Indica si l'alumne o alumna porta habitualment el 
material necessari.

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i 
manteniment d'ambient de treball, etc.

Assistència
Indica si la no assistència ( tant si és per falta 
justificada com si no ho és) ha perjudicat els 
aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom Treball a l’aula Material de 

classe Convivència Assistència

50 % 15% 25 % No aplicable 10 % No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment 

excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.
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Departament d’Humanitats - Cultura i Valors Ètics 1r, 2n, 3r i 4t ESO
Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació QualificacióFinal
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Departament d’Humanitats - Cultura i Valors Ètics 1r, 2n, 3r i 4t ESO
Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi   un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca serà com a màxim de AS i substituirà a 
la que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que no superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.
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Departament d’Humanitats —Religió 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO
Departament d’Humanitats —Religió 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO
Indicadors

Categoria Definició

Proves personals
Indica la valoració de les qualificacions obtingudes 
en proves objectives fetes en horari lectiu sota 
supervisió del professor en condicions uniformes.

Treball autònom
Indica la valoració del grau de realització de tasques 
fetes sense supervisió i (usualment), fora de l'horari 
lectiu.

Treball a l’aula Indica la valoració de l'aprofitament de les hores 
lectives.

Material de classe Indica si l'alumne o alumna porta habitualment el 
material necessari.

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i 
manteniment d'ambient de treball, etc.

Assistència
Indica si la no assistència ( tant si és per falta 
justificada com si no ho és) ha perjudicat els 
aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom Treball a l’aula Material de 

classe Convivència Assistència

50 % 15 % 25 % No aplicable 10 % No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment 

excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.
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Departament d’Humanitats —Religió 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament d’Humanitats —Religió 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO
Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.

Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi   un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca serà com a màxim de AS i substituirà a 
la que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.

Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.

Activitats d'estiu

Als  alumnes  que no superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.
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Departament d’Humanitats - Geografia i Història 1r i 2n ESO
Departament d’Humanitats - Geografia i Història 1r i 2n ESO
Indicadors

Categoria Definició

Proves personals
Indica la valoració de les qualificacions obtingudes 
en proves objectives fetes en horari lectiu sota 
supervisió del professor en condicions uniformes.

Treball autònom Indica la valoració del grau de realització de tasques 
fetes sense supervisió.

Treball a l’aula Indica la valoració de l'aprofitament de les hores 
lectives.

Material de classe No aplicable (s’avalua a la categoria de treball a 
classe i convivència)

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i 
manteniment d'ambient de treball, etc.

Assistència No aplicable (s’avalua a la categoria de treball a 
classe)

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom Treball a l’aula Material de 

classe Convivència Assistència

50 % 10 % 30 % No aplicable 10 % No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment 

excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.
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Departament d’Humanitats - Geografia i Història 1r i 2n ESO
Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament d’Humanitats - Geografia i Història 1r i 2n ESO
Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi   un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca serà com a màxim de AS i substituirà a 
la que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que no superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.

25



Departament d’Humanitats - Geografia i Història 3r i 4t ESO
Departament d’Humanitats - Geografia i Història 3r i 4t ESO
Indicadors

Categoria Definició

Proves personals
Indica la valoració de les qualificacions obtingudes 
en proves objectives fetes en horari lectiu sota 
supervisió del professor en condicions uniformes.

Treball autònom
Indica la valoració del grau de realització de tasques 
fetes sense supervisió i (usualment), fora de l'horari 
lectiu.

Treball a l’aula Indica la valoració de l'aprofitament de les hores 
lectives.

Material de classe No aplicable (s’avalua a la categoria de treball a 
classe i convivència)

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i 
manteniment d'ambient de treball, etc.

Assistència No aplicable (s’avalua a la categoria de treball a 
classe)

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom Treball a l’aula Material de 

classe Convivència Assistència

60 % 5% 25 % No aplicable 10% No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment 

excel·lent
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Departament d’Humanitats - Geografia i Història 3r i 4t ESO
Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament d’Humanitats - Geografia i Història 3r i 4t ESO
Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi   un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca serà com a màxim de AS i substituirà a 
la que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que no superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.
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Departament d’Humanitats - Filosofia 4t d’ESO
Departament d’Humanitats - Filosofia 4t d’ESO
Indicadors

Categoria Definició

Proves personals
Indica la valoració de les qualificacions obtingudes 
en proves objectives fetes en horari lectiu sota 
supervisió del professor en condicions uniformes.

Treball autònom Indica la valoració del grau de realització de tasques 
fetes sense supervisió i  fora de l'horari lectiu.

Treball a l’aula Indica la valoració de l'aprofitament de les hores 
lectives.

Material de classe Indica si l'alumne o alumna porta habitualment el 
material necessari.

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i 
manteniment d'ambient de treball, etc.

Assistència
Indica si la no assistència ( tant si és per falta 
justificada com si no ho és) ha perjudicat els 
aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom Treball a l’aula Material de 

classe Convivència Assistència

50 % 30 % 10 % No aplicable 10 % No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment 

excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.
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Departament d’Humanitats - Filosofia 4t d’ESO
Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament d’Humanitats - Filosofia 4t d’ESO
Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi   un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca serà com a màxim de AS i substituirà a 
la que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin  i  amb la  forma i  continguts estipulats  a  la  programació  de la  matèria.  La 
qualificació d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que no superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu. Aquestes activitats seran tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la 
cursen el curs següent.
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Departament d’Expressió – Música 1r i 2n ESO
Departament d’Expressió – Música 1r i 2n ESO
Indicadors

Categoria Definició
Proves personals -Controls escrits

-Exàmens individuals d’interpretació instrumental/vocal
-Exposició dels treballs

Treball autònom -Treballs 
-Deures.

Treball a l’aula -Activitats fetes a classe.
-Quadern de classe.

Material de classe -S’ha de portar el material necessari: flauta, llibre, 
llibreta, auriculars i partitures.

Convivència -Actitud de l’alumne a classe. Es valorarà especialment 
el comportament durant les audicions i les 
interpretacions col·lectives.
-Puntualitat 

Assistència No aplicable.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom

Treball a l’aula Material de 
classe

Convivència Assistència

60 % 10% 10% 5% 15% 0%

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10
Nivell No assoliment Assoliment 

satisfactori
Assoliment 

notable
Assoliment 
excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.
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Departament d’Expressió – Música 1r i 2n ESO
Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació  Final
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Departament d’Expressió – Música 1r i 2n ESO
Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o alumna 
disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària
En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi  un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la 
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser igual a AE i substituirà a la 
que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària
Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria caldrà 
fer una prova presencial extraordinària de recuperació en les dates que es determinin i 
amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta prova podrà 
incorporar continguts de la matèria de cursos anteriors. La qualificació d'aquesta prova 
determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.
Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o dues 
proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.

Activitats d'estiu

Als alumnes que no superin la matèria se'ls proposarà la realització d'activitats d'estiu, 
que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte en les 
proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes activitats 
seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen el curs 
següent.
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Departament d’Expressió — Educació Visual i Plàstica 1r, 3r i 4t ESO
Departament d’Expressió — Educació Visual i Plàstica 1r, 3r i 4t ESO
Indicadors

Categoria Definició / Aclariments

Proves personals

Mesuren l'adquisició d'uns continguts mínims d'una Unitat Didàctica o d'un 
Bloc de Continguts. Com que a l’àmbit plàstic s’arriba al Contingut sovint a 
través del Procediment, aquestes proves seran infreqüents, tindran un format 
d'exercici i una repercussió petita a la qualificació.

Treball autònom

Els deures serveixen puntualment per complementar o finalitzar 
determinades tasques de Treball a l’aula. Per aquest motiu la valoració 
d’aquest apartat s’engloba a “Treball a l’aula”.
Tinguem en compte que a aquesta matèria es valora no només el resultat de 
cada treball sinó un seguit d’apartats que demanen supervisió del professor.

Treball a l’aula

Durant la realització de les activitats, quan s'arreplega el material en forma de 
dossier... mesurem:
-La correspondència amb el objectius i amb les rúbriques d’avaluació de cada 
Unitat
-El progrés / l’adequació a les propostes de treball
-L’aprofitament de les classes i estratègia de treball (responsabilitat, 
organització...).
-La qualitat formal del treball / el resultat
-L’estil de treball i el rendiment a les classes

Material de classe

Quan l’alumne no porta instruments o materials no pot treballar, la qual cosa 
li repercutirà als apartats anteriors, per la qual cosa no es valora de forma 
aïllada.
Com a nota, es repercuteix a l’apartat “Treball a l’aula”.

Convivència

En l’apartat acadèmic, indica si l’alumne té una actitud receptiva  envers la 
matèria, si treballa amb interès i si participa activament a les classes. 
Al pla social, valora també si estableix una correcta interacció amb els altres 
membres de la comunitat educativa.

Assistència

Quan l’alumne no assisteix, no pot treballar, la qual cosa li repercutirà als 
apartats anteriors. No es valora de forma aîllada. Els alumnes poden quedar 
exempts de fer algun treball si s’ha fet durant una absència prolongada 
degudament justificada.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom Treball a l’aula Material de 

classe Convivència Assistència

0-10% N.A. %80-70 N.A. %20 N.A.

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 4,9 6,5 8,5
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Departament d’Expressió — Educació Visual i Plàstica 1r, 3r i 4t ESO

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment 

excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. Els continguts treballats a cada Unitat 
són variats  i  no sempre tenen continuïtat,  per  la  qual  cosa cal  tenir  aprovat  els  tres 
períodes per superar el curs.

Les  competències  adquirides  intervenen,  lògicament,  a  diversos  moments  del 
currículum  i  considerem  que,  per  donar-les  com  a  adquirides,  s’ha  de  superar  el 
currículum de forma global.

Un cop aprovats tots els blocs de contingut, la nota final es calcularà a partir del 
promig de les notes de les tres avaluacions.
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Departament d’Expressió – Educació Física 1r, 2n 3r i 4t ESO
Departament d’Expressió – Educació Física 1r, 2n 3r i 4t ESO

Indicadors

Categoria Definició
Proves personals Examens escrits, dossiers i examens pràctics
Treball autònom Fitxa sessió no realitzada (malalt, absència, lesió, …)

Treball a l’aula
Indica la valoració de l’aprofitament de les hores lectives: 
puntualitat, desplaçament, equipament, dutxa i treball a 
l'aula

Material de classe Equipament necessari i adequat: roba d’esport, doble 
calçat. Queda reflectit en el treball a l’aula.

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i manteniment 
d'ambient de treball, etc.

Assistència
Indica si la no assistència ( tant si és per falta justificada 
com si no ho és) ha perjudicat els aprenentatges de 
l'alumne. Queda reflectida en el treball a l’aula

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom Treball a l’aula Material de 

classe Convivència Assistència

38 % % 42% % 20% %

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4-4,99 5,6-6,99 7,8-8,99 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment 

excel·lent

Superació de la matèria

Cal tenir les tres avaluacions parcials del curs assolides. La nota final ve donada per  
la mitjana numèrica de les tres avaluacions assolides.

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
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Departament d’Expressió – Educació Física 1r, 2n 3r i 4t ESO
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser superior a AS i substituirà 
a la que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin  i  amb la  forma i  continguts estipulats  a  la  programació  de la  matèria.  La 
qualificació d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que no superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.
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Departament de Tecnologia - Tecnologia 1r, 2n, 3r i 4t ESO
Departament de Tecnologia - Tecnologia 1r, 2n, 3r i 4t ESO

Indicadors

Categoria Definició

Proves personals

(exàmens, controls, etc) : Indica la valoració de les 
qualificacions obtingudes en proves objectives fetes 
en horari lectiu sota supervisió del professor en 
condicions uniformes.

Treball autònom
(deures): Indica la valoració del grau de realització de 
tasques fetes sense supervisió i (usualment), fora de 
l'horari lectiu.

Treball a l’aula
(tasques, atenció, col·laboració, participació,...): 
Indica la valoració de l'aprofitament de les hores 
lectives.

Material de classe
(llibretes, instruments, roba, estris,llibres,...): Indica si 
l'alumne o alumna porta habitualment el material 
necessari.

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i 
manteniment d'ambient de treball, etc.

Assistència
Indica si la no assistència ( tant si és per falta 
justificada com si no ho és) ha perjudicat els 
aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom Treball a l’aula Material de 

classe Convivència Assistència

50% 10% 30% No aplicable 10% No aplicable

* En la part de “Treball autònom” ’hauran d’entregar unes activitats marcades amb caràcter obligatori,  
sinó la nota, d’aquesta part, serà un zero.

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment 

excel·lent
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Departament de Tecnologia - Tecnologia 1r, 2n, 3r i 4t ESO
Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament de Tecnologia - Tecnologia 1r, 2n, 3r i 4t ESO
AE AE AS AE

AE AE AN AE

AE AE AE AE

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.

Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi   un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser superior a AS i substituirà 
a la que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.

Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.

Activitats d'estiu

Als  alumnes  que no superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides pel Departament i seran tingudes en compte en les proves 
extraordinàries  durant  el  curs  següent  si  promocionen  de  curs.  Si  durant  la  prova 
extraordinària,  l’alumne/a  obté  un  una  nota  superior  a  un  4,  aquestes  activitats 
s’avaluaran per decidir si l’alumne supera o no la recuperació extraordinària. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent. 
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Departament de Tecnologia - Informàtica 4t ESO
Departament de Tecnologia - Informàtica 4t ESO

Indicadors

Categoria Definició

Proves personals

(exàmens, controls, etc) : Indica la valoració de les 
qualificacions obtingudes en proves objectives fetes 
en horari lectiu sota supervisió del professor en 
condicions uniformes.

Treball autònom
(deures): Indica la valoració del grau de realització de 
tasques fetes sense supervisió i (usualment), fora de 
l'horari lectiu.

Treball a l’aula
(tasques, atenció, col·laboració, participació,...): 
Indica la valoració de l'aprofitament de les hores 
lectives.

Material de classe
(llibretes, instruments, roba, estris,llibres,...): Indica si 
l'alumne o alumna porta habitualment el material 
necessari.

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i 
manteniment d'ambient de treball, etc.

Assistència
Indica si la no assistència ( tant si és per falta 
justificada com si no ho és) ha perjudicat els 
aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom Treball a l’aula Material de 

classe Convivència Assistència

No aplicable No aplicable 85% No aplicable 15% No aplicable

*Cal lliurar el 75% de les Tasques per poder aprovar.

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment 

excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.
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Departament de Tecnologia - Informàtica 4t ESO

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament de Tecnologia - Informàtica 4t ESO
Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi   un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser superior a AS i substituirà 
a la que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que no superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides pel Departament i seran tingudes en compte en les proves 
extraordinàries  durant  el  curs  següent  si  promocionen  de  curs.  Si  durant  la  prova 
extraordinària,  l’alumne/a  obté  un  una  nota  superior  a  un  4,  aquestes  activitats 
s’avaluaran per decidir si l’alumne supera o no la recuperació extraordinària. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent. 
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Departament d’Idiomes - Anglès 1r, 2n 3r i 4t ESO
Departament d’Idiomes - Anglès 1r, 2n 3r i 4t ESO
Indicadors

Categoria Definició

Proves personals

(exàmens, controls, etc) : Indica la valoració de les 
qualificacions obtingudes en proves objectives fetes en 
horari lectiu sota supervisió del professor en condicions 
uniformes.

Treball autònom
(deures): Indica la valoració del grau de realització de 
tasques fetes sense supervisió i (usualment), fora de 
l'horari lectiu.

Treball a l’aula (tasques, atenció, col·laboració, participació,...): Indica la 
valoració de l'aprofitament de les hores lectives.

Material de classe
(llibretes, instruments, roba, estris,llibres,...): Indica si 
l'alumne o alumna porta habitualment el material 
necessari.

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i manteniment 
d'ambient de treball, etc.

Assistència
Indica si la no assistència ( tant si és per falta justificada 
com si no ho és) ha perjudicat els aprenentatges de 
l'alumne.

Qualificacions

Proves personals Treball 
autònom

Treball a 
l’aula

Material 
de classe Convivència Assistència

60%
(50% grammar+ 
vocabulary+10% 

listening+reading 15%+10% 
writing+15% speaking)

10% 20% NA 10% NA

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment 

excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera havent aprovat 
dos  trimestres,  essent  un  d’ells  el  tercer.  En  el  cas  que  els  tres  trimestres  quedin 
superats,  la  qualificació  final  ve  donada  per  la  següent  taula,  sense perjudici  de  les 
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Departament d’Idiomes - Anglès 1r, 2n 3r i 4t ESO
modificacions que pugui haver-hi en la Junta d'Avaluació, que en cap cas poden suposar 
la no superació de la matèria.

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament d’Idiomes - Anglès 1r, 2n 3r i 4t ESO
Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que l’alumna/e tingui  més d’un trimestre  amb un nivell  d’assoliment  NA 
haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en les dates que es 
determinin  i  amb la  forma i  continguts estipulats  a  la  programació  de la  matèria.  La 
qualificació d'aquesta prova només podrà ser AS.
Recuperació extraordinària

Els alumnes o les alumnes que tot i  així  no superin la matèria en la recuperació 
ordinària, podran realitzar una o dues proves extraordinàries durant el curs següent si 
promocionen  de  curs.  La  qualificació  d'aquestes  proves  determinaran  el  nivell 
d'assoliment que serà de NA o bé AS.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que no superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats  seran igualment  tingudes  en compte  en  la  qualificació  de  la  matèria  si  els 
alumnes les fan voluntàriament i cursen la matèria el curs següent. Aquesta valoració pot 
fer que la nota del primer trimestre pugi un nivell en el primer trimestre (ex. d’AS a AN).
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Departament d’Idiomes – Francès 2n 3r i 4t ESO
Departament d’Idiomes – Francès 2n 3r i 4t ESO
Indicadors

Categoria Definició

Proves personals

(exàmens, controls, etc) : Indica la valoració de les 
qualificacions obtingudes en proves objectives fetes en 
horari lectiu sota supervisió del professor en condicions 
uniformes.

Treball autònom
(deures): Indica la valoració del grau de realització de 
tasques fetes sense supervisió i (usualment), fora de 
l'horari lectiu.

Treball a l’aula (tasques, atenció, col·laboració, participació,...): Indica la 
valoració de l'aprofitament de les hores lectives.

Material de classe
(llibretes, instruments, roba, estris,llibres,...): Indica si 
l'alumne o alumna porta habitualment el material 
necessari.

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i manteniment 
d'ambient de treball, etc.

Assistència
Indica si la no assistència ( tant si és per falta justificada 
com si no ho és) ha perjudicat els aprenentatges de 
l'alumne.

Qualificacions

Proves personals Treball 
autònom

Treball a 
l’aula

Material de 
classe Convivència Assistència

60%
(50% grammar+ vocabulary+10% 

listening+reading 15%+10% 
writing+15% speaking)

10% 20% NA 10% NA

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment 

excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera havent aprovat 
dos  trimestres,  essent  un  d’ells  el  tercer.  En  el  cas  que  els  tres  trimestres  quedin 
superats,  la  qualificació  final  ve  donada  per  la  següent  taula,  sense perjudici  de  les 
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Departament d’Idiomes – Francès 2n 3r i 4t ESO
modificacions que pugui haver-hi en la Junta d'Avaluació, que en cap cas poden suposar 
la no superació de la matèria.

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament d’Idiomes – Francès 2n 3r i 4t ESO
Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que l’alumna/e tingui  més d’un trimestre  amb un nivell  d’assoliment  NA 
haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en les dates que es 
determinin  i  amb la  forma i  continguts estipulats  a  la  programació  de la  matèria.  La 
qualificació d'aquesta prova només podrà ser AS.
Recuperació extraordinària

Els alumnes o les alumnes que tot i  així  no superin la matèria en la recuperació 
ordinària, podran realitzar una o dues proves extraordinàries durant el curs següent si 
promocionen  de  curs.  La  qualificació  d'aquestes  proves  determinaran  el  nivell 
d'assoliment que serà de NA o bé AS.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que no superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats  seran igualment  tingudes  en compte  en  la  qualificació  de  la  matèria  si  els 
alumnes les fan voluntàriament i cursen la matèria el curs següent. Aquesta valoració pot 
fer que la nota del primer trimestre pugi un nivell en el primer trimestre (ex. d’AS a AN).

Departament de Matemàtiques – Matemàtiques 1r i 2n ESO

Indicadors

Categoria Definició

Proves personals
Indica la valoració de les qualificacions obtingudes en proves 
objectives fetes en horari lectiu sota supervisió del professor en 
condicions uniformes.

Treball autònom Indica la valoració del grau de realització de tasques fetes 
sense supervisió i (usualment), fora de l'horari lectiu.

Treball a l’aula Indica la valoració de l'aprofitament de les hores lectives així 
com l’atenció, la col·laboració, i la participació.

Material de classe Indica la valoració del treball fet al quadern de treball o llibreta i 
si aquest s’adequa a les estipulacions

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i manteniment 
d'ambient de treball, etc.

Assistència Indica si la no assistència ( tant si és per falta justificada com si 
no ho és) ha perjudicat els aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves personals Treball autònom Treball a l’aula Material de classe Convivència Assistència
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Departament d’Idiomes – Francès 2n 3r i 4t ESO
%60 %10 %10 %10 %10 No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.
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Departament d’Idiomes – Francès 2n 3r i 4t ESO
Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final

AS AS AS AS

AS AS AN AN

AS AS AE AN

AS AN AS AS

AS AN AN AN

AS AN AE AE

AS AE AS AS

AS AE AN AN

AS AE AE AN

AN AS AS AS

AN AS AN AN

AN AS AE AN

AN AN AS AS

AN AN AN AN

AN AN AE AE

AN AE AS AN

AN AE AN AE

AN AE AE AE

AE AS AS AS

AE AS AN AN

AE AS AE AN

AE AN AS AS

AE AN AN AN

AE AN AE AE

AE AE AS AN

52



Departament d’Idiomes – Francès 2n 3r i 4t ESO
AE AE AN AE

AE AE AE AE

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser igual a AE i substituirà a la 
que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.

Activitats d'estiu

Als  alumnes  que  no  superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.
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Departament de Matemàtiques – Matemàtiques 1r i 2n ESO
Departament de Matemàtiques – Matemàtiques 1r i 2n ESO
Indicadors

Categoria Definició

Proves personals
Indica la valoració de les qualificacions obtingudes en proves 
objectives fetes en horari lectiu sota supervisió del professor en 
condicions uniformes.

Treball autònom Indica la valoració del grau de realització de tasques fetes 
sense supervisió i (usualment), fora de l'horari lectiu.

Treball a l’aula Indica la valoració de l'aprofitament de les hores lectives així 
com l’atenció, la col·laboració, i la participació.

Material de classe Indica la valoració del treball fet al quadern de treball o llibreta i 
si aquest s’adequa a les estipulacions

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i manteniment 
d'ambient de treball, etc.

Assistència Indica si la no assistència ( tant si és per falta justificada com si 
no ho és) ha perjudicat els aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves personals Treball autònom Treball a l’aula Material de classe Convivència Assistència
%60 %10 %10 %10 %10 No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.
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Departament de Matemàtiques – Matemàtiques 1r i 2n ESO
Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament de Matemàtiques – Matemàtiques 1r i 2n ESO
AE AE AN AE

AE AE AE AE

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser igual a AE i substituirà a la 
que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.

Activitats d'estiu

Als  alumnes  que  no  superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.
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Departament de Matemàtiques – Matemàtiques 3r i 4t ESO
Departament de Matemàtiques – Matemàtiques 3r i 4t ESO
Indicadors

Categoria Definició

Proves personals
Indica la valoració de les qualificacions obtingudes en proves 
objectives fetes en horari lectiu sota supervisió del professor en 
condicions uniformes.

Treball autònom Indica la valoració del grau de realització de tasques fetes 
sense supervisió i (usualment), fora de l'horari lectiu.

Treball a l’aula Indica la valoració de l'aprofitament de les hores lectives així 
com l’atenció, la col·laboració, i la participació.

Material de classe Indica la valoració del treball fet al quadern de treball o llibreta i 
si aquest s’adequa a les estipulacions

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i manteniment 
d'ambient de treball, etc.

Assistència Indica si la no assistència ( tant si és per falta justificada com si 
no ho és) ha perjudicat els aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves personals Treball autònom Treball a l’aula Material de classe Convivència Assistència
%70 %10 %10 No aplicable %10 No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.
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Departament de Matemàtiques – Matemàtiques 3r i 4t ESO
Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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AE AE AS AN
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Departament de Matemàtiques – Matemàtiques 3r i 4t ESO
Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser igual a AE i substituirà a la 
que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.

Activitats d'estiu

Als  alumnes  que  no  superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.
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Departament de Matemàtiques - Economia 4t ESO
Departament de Matemàtiques - Economia 4t ESO

Indicadors

Categoria Definició

Proves personals

(exàmens, controls, etc) : Indica la valoració de les 
qualificacions obtingudes en proves objectives fetes 
en horari lectiu sota supervisió del professor en 
condicions uniformes.

Treball autònom
(deures): Indica la valoració del grau de realització de 
tasques fetes sense supervisió i (usualment), fora de 
l'horari lectiu.

Treball a l’aula
(tasques, atenció, col·laboració, participació,...): 
Indica la valoració de l'aprofitament de les hores 
lectives.

Material de classe
(llibretes, instruments, roba, estris,llibres,...): Indica si 
l'alumne o alumna porta habitualment el material 
necessari.

Convivència
Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 
desenvolupament de la classe, creació i 
manteniment d'ambient de treball, etc.

Assistència
Indica si la no assistència ( tant si és per falta 
justificada com si no ho és) ha perjudicat els 
aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom Treball a l’aula Material de 

classe Convivència Assistència

70% 10% 10% No aplicable No aplicable No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10

Nivell No assoliment Assoliment 
satisfactori Assoliment notable Assoliment 

excel·lent

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria.
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Departament de Matemàtiques - Economia 4t ESO
Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final

AS AS AS AS

AS AS AN AS

AS AS AE AS

AS AN AS AS

AS AN AN AN

AS AN AE AN

AS AE AS AS

AS AE AN AN

AS AE AE AE

AN AS AS AS

AN AS AN AN

AN AS AE AN

AN AN AS AN

AN AN AN AN

AN AN AE AN

AN AE AS AN

AN AE AN AN

AN AE AE AE

AE AS AS AS

AE AS AN AN

AE AS AE AE

AE AN AS AN

AE AN AN AN

AE AN AE AE

AE AE AS AE

AE AE AN AE

AE AE AE AE
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Departament de Matemàtiques - Economia 4t ESO
Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.

Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser superior a AS i substituirà 
a la que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.

Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.
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Departament de Ciències  - Biologia i Geologia 1r ESO
Departament de Ciències  - Biologia i Geologia 1r ESO
Indicadors

Categoria Definició
Proves personals Indica la valoració de les qualificacions 

obtingudes en proves objectives fetes en 
horari lectiu sota supervisió del professor en 
condicions uniformes.

• Exàmens
• proves de pràctiques
• treballs 

Treball autònom Indica la valoració del grau de realització de 
tasques fetes sense supervisió i (usualment), 
fora de l'horari lectiu.

• Deures
• seguiment protocol de pràctiques
• treballs
• pràctiques de laboratori

Treball a l’aula (tasques, atenció, col·laboració, 
participació,...): Indica la valoració de 
l'aprofitament de les hores lectives.

• Exercicis de classe, a l'ordinador o 
escrits

• realització de treball pràctic 
Material de classe Indica si l'alumne o alumna porta habitualment 

el material necessari per fer el treball d'aula i/o 
laboratori.

• Material d'aula (llibre i/o ordinador, fulls, 
llibreta, material d'escriptura)

• calculadora, regla, colors,...
Convivència Indica la valoració de la contribució de 

l'alumne al desenvolupament de la classe, 
creació i manteniment d'ambient de treball, 
etc.

• Participació positiva
• col.laboració en les feines de grup

Assistència Indica si la no assistència ( tant si és per falta 
justificada com si no ho és) ha perjudicat els 
aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom

Treball a 
l’aula

Material de 
classe

Convivència Assistència

50,00% 20,00% 20,00% No aplicable 10,00% No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10
Nivell No assoliment Assoliment 

satisfactori
Assoliment 

notable
Assoliment 
excel·lent
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Departament de Ciències  - Biologia i Geologia 1r ESO
Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria. 

La qualificació final mostra el grau d'assoliment de les competències i l'aprofitament 
de les classes. Es valora l'evolució positiva de l'alumnat, tant en la seva actitud envers la 
matèria, com en el grau d'assoliment de les competències pròpies de la matèria. 

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament de Ciències  - Biologia i Geologia 1r ESO
AE AN AE AE

AE AE AS AN

AE AE AN AE

AE AE AE AE

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser igual a AN i substituirà a la 
que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que  no  superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.
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Departament de Ciències  - Física  i Química 2n ESO
Departament de Ciències  - Física  i Química 2n ESO
Indicadors

Categoria Definició
Proves personals Indica la valoració de les qualificacions 

obtingudes en proves objectives fetes en 
horari lectiu sota supervisió del professor en 
condicions uniformes.

• Exàmens
• proves de pràctiques
• treballs 

Treball autònom Indica la valoració del grau de realització de 
tasques fetes sense supervisió i (usualment), 
fora de l'horari lectiu.

• Deures
• seguiment protocol de pràctiques
• treballs
• pràctiques de laboratori

Treball a l’aula (tasques, atenció, col·laboració, 
participació,...): Indica la valoració de 
l'aprofitament de les hores lectives.

• Exercicis de classe, a l'ordinador o 
escrits

• realització de  treball pràctic
Material de classe Indica si l'alumne o alumna porta habitualment 

el material necessari per fer el treball d'aula i/o 
laboratori.

• Material d'aula (llibre i/o ordinador, fulls, 
llibreta, material d'escriptura)

• calculadora, regla, colors,...
Convivència Indica la valoració de la contribució de 

l'alumne al desenvolupament de la classe, 
creació i manteniment d'ambient de treball, 
etc.

• Participació positiva
• col.laboració en les feines de grup

Assistència Indica si la no assistència ( tant si és per falta 
justificada com si no ho és) ha perjudicat els 
aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom

Treball a 
l’aula

Material de 
classe

Convivència Assistència

60,00% 15,00% 15,00% No aplicable 10,00% No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10
Nivell No assoliment Assoliment 

satisfactori
Assoliment 

notable
Assoliment 
excel·lent
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Departament de Ciències  - Física  i Química 2n ESO
Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria. 

La qualificació final mostra el grau d'assoliment de les competències i l'aprofitament 
de les classes. Es valora l'evolució positiva de l'alumnat, tant en la seva actitud envers la 
matèria, com en el grau d'assoliment de les competències pròpies de la matèria. 

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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AE AS AE AN
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Departament de Ciències  - Física  i Química 2n ESO
AE AN AN AN

AE AN AE AE

AE AE AS AN

AE AE AN AE

AE AE AE AE

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser igual a AN i substituirà a la 
que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que  no  superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.
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Departament de Ciències  - Biologia i Geologia 3r ESO
Departament de Ciències  - Biologia i Geologia 3r ESO
Indicadors

Categoria Definició
Proves personals Indica la valoració de les qualificacions 

obtingudes en proves objectives fetes en 
horari lectiu sota supervisió del professor en 
condicions uniformes.

• Exàmens
• proves de pràctiques
• treballs 

Treball autònom Indica la valoració del grau de realització de 
tasques fetes sense supervisió i (usualment), 
fora de l'horari lectiu.

• Deures
• seguiment protocol de pràctiques
• treballs
• pràctiques de laboratori

Treball a l’aula (tasques, atenció, col·laboració, 
participació,...): Indica la valoració de 
l'aprofitament de les hores lectives.

• Exercicis de classe, a l'ordinador o 
escrits

• realització de  treball pràctic
Material de classe Indica si l'alumne o alumna porta habitualment 

el material necessari per fer el treball d'aula i/o 
laboratori.

• Material d'aula (llibre i/o ordinador, fulls, 
llibreta, material d'escriptura)

• calculadora, regla, colors,...
Convivència Indica la valoració de la contribució de 

l'alumne al desenvolupament de la classe, 
creació i manteniment d'ambient de treball, 
etc.

• Participació positiva
• col.laboració en les feines de grup

Assistència Indica si la no assistència ( tant si és per falta 
justificada com si no ho és) ha perjudicat els 
aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom

Treball a 
l’aula

Material de 
classe

Convivència Assistència

70,00% 10,00% 10,00% No aplicable 10,00% No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10
Nivell No assoliment Assoliment 

satisfactori
Assoliment 

notable
Assoliment 
excel·lent

69



Departament de Ciències  - Biologia i Geologia 3r ESO

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria. 

La qualificació final mostra el grau d'assoliment de les competències i l'aprofitament 
de les classes. Es valora l'evolució positiva de l'alumnat, tant en la seva actitud envers la 
matèria, com en el grau d'assoliment de les competències pròpies de la matèria. 

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
AS AS AS AS
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AS AS AE AN
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Departament de Ciències  - Biologia i Geologia 3r ESO
AE AN AE AE

AE AE AS AN

AE AE AN AE

AE AE AE AE

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser igual a AN i substituirà a la 
que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que  no  superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.
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Departament de Ciències  - Física i Química 3r ESO
Departament de Ciències  - Física i Química 3r ESO
Indicadors

Categoria Definició
Proves personals Indica la valoració de les qualificacions obtingudes en 

proves objectives fetes en horari lectiu sota supervisió 
del professor en condicions uniformes.

• Exàmens
• proves de pràctiques
• treballs 

Treball autònom Indica la valoració del grau de realització de tasques 
fetes sense supervisió i (usualment), fora de l'horari 
lectiu.

• Deures
• seguiment protocol de pràctiques
• treballs
• pràctiques de laboratori

Treball a l’aula (tasques, atenció, col·laboració, participació,...): Indica la 
valoració de l'aprofitament de les hores lectives.

• Exercicis de classe, a l'ordinador o escrits
• realització de  treball pràctic

Material de classe Indica si l'alumne o alumna porta habitualment el 
material necessari per fer el treball d'aula i/o laboratori.

• Material d'aula (llibre i/o ordinador, fulls, llibreta, 
material d'escriptura)

• calculadora, regla, colors,...
Convivència Indica la valoració de la contribució de l'alumne al 

desenvolupament de la classe, creació i manteniment 
d'ambient de treball, etc.

• Participació positiva
• col.laboració en les feines de grup

Assistència Indica si la no assistència ( tant si és per falta justificada 
com si no ho és) ha perjudicat els aprenentatges de 
l'alumne.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom

Treball a 
l’aula

Material de 
classe

Convivència Assistència

70,00% 10,00% 10,00% No aplicable 10,00% No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10
Nivell No assoliment Assoliment 

satisfactori
Assoliment 

notable
Assoliment 
excel·lent
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Departament de Ciències  - Física i Química 3r ESO

Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria. 

La qualificació final mostra el grau d'assoliment de les competències i l'aprofitament 
de les classes. Es valora l'evolució positiva de l'alumnat, tant en la seva actitud envers la 
matèria, com en el grau d'assoliment de les competències pròpies de la matèria. 

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament de Ciències  - Física i Química 3r ESO
AE AN AE AE

AE AE AS AN

AE AE AN AE

AE AE AE AE

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser igual a AN i substituirà a la 
que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que  no  superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.
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Departament de Ciències  - Biologia i Geologia 4t ESO 
Departament de Ciències  - Biologia i Geologia 4t ESO 
Indicadors

Categoria Definició
Proves personals Indica la valoració de les qualificacions 

obtingudes en proves objectives fetes en 
horari lectiu sota supervisió del professor en 
condicions uniformes.

• Exàmens
• proves de pràctiques
• treballs 

Treball autònom Indica la valoració del grau de realització de 
tasques fetes sense supervisió i (usualment), 
fora de l'horari lectiu.

• Deures
• seguiment protocol de pràctiques
• treballs
• pràctiques de laboratori

Treball a l’aula (tasques, atenció, col·laboració, 
participació,...): Indica la valoració de 
l'aprofitament de les hores lectives.

• Exercicis de classe, a l'ordinador o 
escrits

• realització de  treball pràctic
Material de classe Indica si l'alumne o alumna porta habitualment 

el material necessari per fer les tasqques a 
l'aula i/o laboratori.

• Material d'aula (llibre i/o ordinador, fulls, 
llibreta, material d'escriptura)

• calculadora, regla, colors,...
Convivència Indica la valoració de la contribució de 

l'alumne al desenvolupament de la classe, 
creació i manteniment d'ambient de treball, 
etc.

• Participació positiva
• col.laboració en les feines de grup

Assistència Indica si la no assistència ( tant si és per falta 
justificada com si no ho és) ha perjudicat els 
aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom

Treball a 
l’aula

Material de 
classe

Convivència Assistència

70,00% 10,00% 10,00% No aplicable 10,00% No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10
Nivell No assoliment Assoliment 

satisfactori
Assoliment 

notable
Assoliment 
excel·lent
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Departament de Ciències  - Biologia i Geologia 4t ESO 
Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria. 

La qualificació final mostra el grau d'assoliment de les competències i l'aprofitament 
de les classes. Es valora l'evolució positiva de l'alumnat, tant en la seva actitud envers la 
matèria, com en el grau d'assoliment de les competències pròpies de la matèria. 

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
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Departament de Ciències  - Biologia i Geologia 4t ESO 
AE AN AN AN

AE AN AE AE

AE AE AS AN

AE AE AN AE

AE AE AE AE

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser igual a AN i substituirà a la 
que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.
Activitats d'estiu

Als  alumnes  que  no  superin  la  matèria  se'ls  proposarà  la  realització  d'activitats 
d'estiu, que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte 
en les proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes 
activitats seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen 
el curs següent.
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Departament de Ciències  - Física i Química 4t ESO
Departament de Ciències  - Física i Química 4t ESO
Indicadors

Categoria Definició
Proves personals Indica la valoració de les qualificacions 

obtingudes en proves objectives fetes en 
horari lectiu sota supervisió del professor en 
condicions uniformes.

• Exàmens
• proves de pràctiques
• treballs 

Treball autònom Indica la valoració del grau de realització de 
tasques fetes sense supervisió i (usualment), 
fora de l'horari lectiu.

• Deures
• seguiment protocol de pràctiques
• treballs
• pràctiques de laboratori

Treball a l’aula (tasques, atenció, col·laboració, 
participació,...): Indica la valoració de 
l'aprofitament de les hores lectives.

• Exercicis de classe, a l'ordinador o 
escrits

• realització de treball pràctic
Material de classe Indica si l'alumne o alumna porta habitualment 

el material necessari per fer les tasques d'aula 
i/o laboratori.

• Material d'aula (llibre i/o ordinador, fulls, 
llibreta, material d'escriptura)

• calculadora, regla, colors,...
Convivència Indica la valoració de la contribució de 

l'alumne al desenvolupament de la classe, 
creació i manteniment d'ambient de treball, 
etc.

• Participació positiva
• col.laboració en les feines de grup

Assistència Indica si la no assistència ( tant si és per falta 
justificada com si no ho és) ha perjudicat els 
aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom

Treball a 
l’aula

Material de 
classe

Convivència Assistència

70,00% 10,00% 10,00% No aplicable 10,00% No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10
Nivell No assoliment Assoliment 

satisfactori
Assoliment 

notable
Assoliment 
excel·lent
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Departament de Ciències  - Cultura Científica 4t ESO
Departament de Ciències  - Cultura Científica 4t ESO
Indicadors

Categoria Definició
Proves personals Indica la valoració de les qualificacions 

obtingudes en proves objectives fetes en 
horari lectiu sota supervisió del professor en 
condicions uniformes.

• Exàmens
• proves de pràctiques
• treballs 

Treball autònom Indica la valoració del grau de realització de 
tasques fetes sense supervisió i (usualment), 
fora de l'horari lectiu.

• Deures
• seguiment protocol de pràctiques
• treballs
• pràctiques de laboratori

Treball a l’aula (tasques, atenció, col·laboració, 
participació,...): Indica la valoració de 
l'aprofitament de les hores lectives.

• Exercicis de classe, a l'ordinador o 
escrits

• realització de  treball pràctic
Material de classe Indica si l'alumne o alumna porta habitualment 

el material necessari.
• Material d'aula (llibre i/o ordinador, fulls, 

llibreta, material d'escriptura)
• calculadora, regla, colors,...

Convivència Indica la valoració de la contribució de 
l'alumne al desenvolupament de la classe, 
creació i manteniment d'ambient de treball, 
etc.

• Participació positiva
• col.laboració en les feines de grup

Assistència Indica si la no assistència ( tant si és per falta 
justificada com si no ho és) ha perjudicat els 
aprenentatges de l'alumne.

Qualificacions

Proves 
personals

Treball 
autònom

Treball a 
l’aula

Material de 
classe

Convivència Assistència

60,00% 15,00% 15,00% No aplicable 10,00% No aplicable

Nivells d’assoliment

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10
Nivell No assoliment Assoliment 

satisfactori
Assoliment 

notable
Assoliment 
excel·lent
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Departament de Ciències  - Cultura Científica 4t ESO
Superació de la matèria

Es realitzen tres avaluacions parcials per curs. La matèria es supera si en cap de les 
avaluacions hi ha un nivell d'assoliment NA. En aquest cas, la qualificació final ve donada 
per la següent taula, sense perjudici de les modificacions que pugui haver-hi en la Junta 
d'Avaluació, que en cap cas poden suposar la no superació de la matèria. 

La qualificació final mostra el grau d'assoliment de les competències i l'aprofitament 
de les classes. Es valora l'evolució positiva de l'alumnat, tant en la seva actitud envers la 
matèria, com en el grau d'assoliment de les competències pròpies de la matèria. 

Primera avaluació Segona avaluació Tercera Avaluació Qualificació Final
AS AS AS AS

AS AS AN AN

AS AS AE AN

AS AN AS AS

AS AN AN AN

AS AN AE AE

AS AE AS AS

AS AE AN AN

AS AE AE AN

AN AS AS AS

AN AS AN AN

AN AS AE AN

AN AN AS AS

AN AN AN AN

AN AN AE AE

AN AE AS AN

AN AE AN AE

AN AE AE AE

AE AS AS AS

AE AS AN AN

AE AS AE AN

AE AN AS AS

AE AN AN AN

81



Departament de Ciències  - Cultura Científica 4t ESO
AE AN AE AE

AE AE AS AN

AE AE AN AE

AE AE AE AE

Activitats de recuperació

Els següents procediments s'aplicaran tret que el Pla Individualitzat de l'alumne o 
alumna disposi una altra cosa.
Recuperació ordinària

En cas que en la primera o segona avaluacions hi hagi un nivell d'assoliment NA, 
l'alumna o l'alumne haurà de realitzar una prova personal i/o una tasca de recuperació en 
les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la  
matèria. La qualificació d'aquesta prova i/o tasca no podrà ser igual a AN i substituirà a la 
que s'hagi consignat en l'avaluació corresponent.
Recuperació extraordinària

Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria 
caldrà  fer  una  prova  presencial  extraordinària  de  recuperació  en  les  dates  que  es 
determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. Aquesta 
prova  podrà  incorporar  continguts  de  la  matèria  de  cursos  anteriors.  La  qualificació 
d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una o 
dues proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs.
Activitats d'estiu

Als alumnes que no superin la matèria se'ls proposarà la realització d'activitats d'estiu, 
que seran recollides i qualificades pel Departament i seran tingudes en compte en les 
proves extraordinàries durant el curs següent si promocionen de curs. Aquestes activitats 
seran igualment tingudes en compte en la qualificació de la matèria si la cursen el curs  
següent.
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Matèries optatives
Matèries optatives
La qualificació global de les matèries optatives es farà atenent a la qualificació mitjana de 
les matèries trimestrals o quadrimestrals que hagi cursat l’alumne.

Departament Nivell Nom Continguts Avaluació Recuperació
Departament de 
matemàtiques

1r ESO Pensem i 
resolem!

Fonaments de càlcul mental. Resolució de 
problemes. Jocs d'enginy. Proves Cangur.

Avaluació diària 
de les activitats 
desenvolupades 
a l'aula.

Presentació d'un 
treball escrit.

Departament de 
tecnologia

1r ESO Com 
podem 
reutilitzar 
els 
materials?

Es plantejarà la manera de reutilitzar materials, 
que a priori poden no tenir un altre ús. 
Construint objectes a partir d'aquests 
materials.

Es construiran 
diferents 
objectes al llarg 
del trimestre i 
s'avaluarà la 
memòria i el 
treball a l'aula

Entregar les 
memòries, 
correctament 
esmenades de 
les mancances 
plantejades pel 
professor.

Departament 
d'orientació

1r ESO Tècniques 
d'estudi

les mateixes que les descrites a 2nESO El mateix que 
per 2nESO

Les mateixes que 
per 2n

Departament de 
matemàtiques

2n ESOEscacs Iniciació. Problemes. Estratègia i tàctica. Avaluació diària 
de les activitats 
desenvolupades
.

Presentació d'un 
treball escrit

Departament de 
tecnologia

2n ESOConstrucci
ó d'un 
semàfor

Iniciació a la electricitat i als circuits 
electrònics, construint un semàfor.

Es construirà un 
semàfor al llarg 
del trimestre i 
s'avaluarà la 
memòria tècnica 
i el treball a 
l'aula d'aquest 
projecte.

Entregar la 
memòria, 
correctament 
esmenada de les 
mancances 
plantejades pel 
professor.

Departament de 
ciències

2n ESOPetites 
investigacio
ns

L'alumnat aprendrà a consultar fonts 
d'informació i a planificar experiments que 
donin resposta a preguntes científiques 
plantejades pel mateix alumnat o bé el 
professorat. Després comunicarà les seves 
conclusions amb un informe presentat en 
diferents suports. El treball de l'alumnat i els 
objectius es fonamentaran en assolir les 
competències bàsiques del seu nivell d'ESO.

Treballs fets per 
l'alumnat, a 
classe i a casa. 
Una prova final.

Treball de 
recuperació i 
presentació de 
les feines 
pendents

Departament 
d'orientació

2n ESOMediació Definició de mediació, treball de l'empatia i 
l'assertivitat, capacitat d'escolta activa, 
identificació de conflictes, dinàmiques de grup, 
models de conducta, actuacions mediadores...

Es qualificarà la 
participació 
activa, el 
comportament 
adequat i la 
motivació per 
les activitats 
realitzades.

Treball basat en 
els aspectes 
treballats a la 
matèria.

Departament 
d'orientació

2n ESOTècniques 
d'estudi

A l'optativa de Tècniques d'estudi aportarem i 
treballarem les eines necessàries per extreure 
el màxim profit al nostre esforç. Freqüentment, 
la dedicació i l'esforç que hi dediquem als 
nostres estudis no acaben tenint els resultats 
que perseguíem?
Si necessites aquesta empenta per sortir-
te'n...Aquesta és la teva optativa!

Comprensions lectores, resums, esquemes, ...

Es qualificarà la 
participació 
activa, el 
comportament 
adequat,el 
comportament 
adequat, la 
motivació per 
les activitats 
realitzades i 
l'aprofitament 
dels aspectes 
treballats.

Treball basat en 
els aspectes 
treballats a la 
matèria.
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Matèries optatives
Departament de 
ciències

3r ESO I per què 
tens unes 
orelles tan 
grosses? i 
altres 
preguntes 
científiques

En aquesta optativa l'alumnat aprendrà a 
consultar fonts d'informació i a planificar 
experiments per tal de respondre preguntes 
sobre temes científics plantejats pel 
professorat o el propi alumnat. després 
comunicarà les seves conclusions amb un 
informe presentat en diferents suports. Els 
temes seran pricipalment aquells que tenen 
una relació més directe entre ciència i societat. 
El treball de l'alumnat i els objectius es 
fonamentaran en assolir les competències 
bàsiques del seu nivell d'ESO.

Treballls fets per 
l'alumnat a 
classe i a casa. 
Una prova final.

Treball de 
recuperació i 
presentació de 
les feines 
pendents.

Departament de 
tecnologia

3r ESO Emprenedo
ria

Com podem emprendre? Eines per emprendre. Realització de 
treball, tasques i 
examen de 
continguts

Treball i tasques, 
realitzades amb 
les indicacions 
del professor

Departament 
d'orientació

3r ESO Mediació Molts canvis en aquests moments de la teva 
vida? A vegades els canvis provoquen 
conflictes.
Freqüentment, no comprenen perquè els altres 
reaccionen com ho fan i/o nosaltres no som 
capaços d'expressar com ens sentim o 
posicionar-nos com realment desitgem?
Provoquem conflictes al nostre voltant o ens 
veiem immersos en ell sense saber com?
En l'optativa de mediació treballarem tots els 
aspectes i les capacitats necessàries per 
aprendre a relacionar-nos i comprendre el 
nostre voltant.
Per treballar conjuntament per un món sense 
conflictes, col·laborant quan sigui possible en 
la seva resolució.

Es qualificarà la 
participació 
activa, el 
comportament 
adequat,el 
comportament 
adequat i la 
motivació per 
les activitats 
realitzades

Treball basat en 
els aspectes 
treballats a la 
matèria.

Departament 
d'orientació

3r ESO Tècniques 
d'estudi

A l'optativa de Tècniques d'estudi aportarem i 
treballarem les eines necessàries per extreure 
el màxim profit al nostre esforç. Freqüentment, 
la dedicació i l'esforç que hi dediquem als 
nostres estudis no acaben tenint els resultats 
que perseguíem?
Si necessites aquesta empenta per sortir-
te'n...Aquesta és la teva optativa!

Comprensions lectores, resums, esquemes, ...

Es qualificarà la 
participació 
activa, el 
comportament 
adequat,el 
comportament 
adequat, la 
motivació per 
les activitats 
realitzades i 
l'aprofitament 
dels aspectes 
treballats.

Treball basat en 
els aspectes 
treballats a la 
matèria.

Departament de 
català -
departament de 
Castellà

3r ESO Cultura 
clàssica

Grècia com a civilització històrica. Proves 
personals, 
treball autònom i 
treball a l’aula.

Realització d’un 
treball.
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