
CRITERIS   D’AVALUACIÓ   1r   i   2n   BATXILLERAT    CURS   2019-20  
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MATÈRIA  NÚM.   EXÀMENS  
PER   AVALUACIÓ  ALTRES   TREBALLS  CÀLCUL   NOTA   AVALUACIÓ  

ALTRES   FACTORS   QUE  
AFECTEN   EL   CÀLCUL  

DE   LA   NOTA    AVAL.  
CÀLCUL   NOTA   CURS  

RECUPERACIÓ  
AVALUACIONS  

SUSPESES  

EDUCACIÓ  
FÍSICA  

un   TEÒRIC    al   2r   trimestre   

3   PRÀCTICS   -   1   x   trimestre  

A  cada  trimestre  es  farà  un       
treball:  

1er:  organització  d’un  joc     
recreatiu.Competència   Digital  

2on:   Grups   d’Experts  

3er:   Pla   d’entrenament  

20%   conceptes  

40%   procediments  

40%   actitud  

Sempre  i  quan  la  nota  dels  controls  i         
dels   treballs   sigui   igual   o   superior   a   3.  

Si  no  hi  ha  nota  de  procediments  (lesió         
o   malaltia):  

90%   C,   10%   A.  

Si  un  alumne  té  4  faltes       
injustificades,  la  nota  de  la      
matèria   és   de   suspens.  

Prova  extraordinària,  fer  un     
examen,  millora  de  pla     
d'entrenament  i  treballs,  seguint     
les   indicacions   de   la   professora.  

Mitjana   ponderada   dels   tres   trimestres.  

Si  fan  activitats  esportives,  fora  de  l’horari        
escolar,  durant  3  hores  mínim  per       
setmana  i  tot  el  curs,  és  suma  0,5  punts  a           
la   nota   final.  

A  les  proves  extraordinàries  un      
examen  de  les  unitats     
didàctiques   suspeses  

ANGLÈS  

2  o  3  proves  escrites  per       
trimestre  on  s’avaluarà  la     
comprensió  escrita  i  oral,     
així   com   l’ús   de   la   llengua.  

 2   o   3   expressions   escrites.  
 1   o   2   expressions   orals.  
 1  o  2  lectures  obligatòries  al  llarg        

del  curs  (normalment  al  segon      
trimestre)  

 50   %   exàmens  
 25%   Expressió   escrita  
 25%   Expressió   oral  

*  La  nota  de  l’examen  sobre  el/s  llibre/s         
de  lectura  farà  mitjana  amb  les  altres        
proves   escrites   del   trimestre  

La  nota  de  cada  trimestre  no       
podrà  ser  inferior  a  3  per  a  poder         
fer   la   mitjana   a   final   de   curs  

Mitjana  ponderada  dels  tres  trimestres      
(20%,   30%   50%)  

Examen  de  tota  la  matèria  del       
curs.  

CATALÀ   I  
CASTELLÀ  

2  exàmens  per  trimestre.     
Els  exàmens  inclouen  les     
lectures   corresponents.  

Comentaris  de  text,  exercicis     
d’expressió  oral,  exercicis    
d’expressió   escrita  

25%   expressió   oral   i   escrita  

75%   exàmens.  

Es  descomptarà  per  faltes  d’ortografia  i       
errors  expressius  -0,1  per  error  (sense       
límit).   

La  nota  de  l’avaluació  es  calcula       
sempre  que  la  nota  mínima  d’un       
examen  sigui  de  3,5.  I  un  dels  dos         
exàmens   estigui   aprovat.  

Mitjana  aritmètica  de  les  notes  de  les  tres         
avaluacions.  Cal  haver  aprovat,  per  fer  la        
mitjana  aritmètica,  com  a  mínim  2  dels  3         
trimestres,   un   ha   de   ser   el   tercer.  

Si  la  mitjana  del  curs  és  inferior  a  5,          
l’alumnat  podrà  recuperar  en  la  prova       
extraordinària.  

L'alumnat  es  podrà  presentar  a  les       
proves  de  millora  que  es  faran  a  final  de          
curs.  

Recuperacions   d’avaluacions   a  
principi   del   trimestre   següent  

FILOSOFIA  
1r   BAT  

P er   trimestre   2   exàmens  
mínim   (cada   vegada  
acumulant   més   matèria).  
Prova   final   tipus   test   de   tot  
el   llibre   de   primer   de  
batxillerat.L'ortografia  
descompta   fins   un   punt   per  
control.  

Proves   orals   i   escrites  

lectures,   glossari,   dissertacions  

,comentaris   de   text,etc...  

Imprescindible   presentar   els  
treballs   encomanats.  

Lectura   del   llibre   “El   món   de   sofia”  
amb   test   de   control.  

Mitjana   de   les   notes   dels   exàmens.  
60%   conceptes   de   les   competències  
específiques  

30%   conceptes   de   les   competències  
generals,   número   1,2,3,4,6.   10%  
actituds,   competència   personal   i  
interpersonal  

Per   calcular   la   nota   de   conceptes  
cal   treure   un   mínim   de   3   a   cada  
prova .  

Mitjana   aritmètica   de   les   unitats   

didàctiques   i   dels   diferents   autors  

Recuperació   de   la   part  
suspesa   (per   unitats  
didàctiques).  

HISTÒRIA   2n   BAT  

2  exàmens  mínim.    
S’inclouen  continguts  i    
procediments  (  proves  PAU,     
comentaris  de  text,  mapes     
històrics,  anàlisi  de  dades,     
gràfiques,etc...   )  

Preguntes  orals,  treballs  de     
recerca,  exercicis.  Imprescindible    
presentar  tots  els  treballs     
encomanats.  

Proves   PAU.  

Mitjana  de  les  notes  dels  exàmens:90%       
s’inclouen   conceptes   i   procediments.  

10%   nota    treballs,   actitud  

.  Per  calcular  la  nota  de       
conceptes  cal  treure  mínim  de  3  a        
cada   prova.  

Mitjana  aritmètica  de  les  tres  avaluacions       
només   a   partir   de   4   cadascuna   d’elles.  

Recuperació   trimestral.  
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MATÈRIA  NÚM.   EXÀMENS   PER  
AVALUACIÓ  ALTRES   TREBALLS  CÀLCUL   NOTA  

AVALUACIÓ  
ALTRES   FACTORS  
QUE   AFECTEN   EL  

CÀLCUL   DE   LA   NOTA  
AVAL.  

CÀLCUL   NOTA   CURS  
RECUPERACIÓ  
AVALUACIONS  

SUSPESES  
GEOGRAFIA  

2nBAT  

2   exàmens   o   més   per   trimestre  Proves  orals,  treballs  de     
recerca,  exercicis.   
Imprescindible  presentar  els    
treballs   encomanats.  

Mitjana   de   les   notes   dels   exàmens.  

90%   conceptes   i   procediments  

10   procediments    i    actitud  

Per  calcular  la  nota  de      
conceptes  cal  treure  mínim  de      
3   a   cada   prova.  

Mitjana  aritmètica  de  les  tres      
avaluacions   només   a   partir   de   4.  

Recuperació   trimestral.  

HISTÒRIA   DE  
L’ART   

2   exàmens   o   més   per   trimestre  Proves  orals,  treballs  de     
recerca,  exercicis.   
Imprescindible  presentar  els    
treballs   encomanats.  

Mitjana   de   les   notes   dels   exàmens.  

90%  mitjana  de  totes  les  proves,       
treballs   i   exercicis   encomanats  

10%   competència   lingüística  

Per  calcular  la  nota  de      
conceptes  cal  treure  mínim  de      
3   a   cada   prova.  

Mitjana  aritmètica  de  les  tres      
avaluacions   només   a   partir   de   4.  

Recuperació   trimestral.  

HISTÒRIA   DE   LA  
FILOSOFIA  

2nBAT  

2   exàmens   mínim   per   trimestre.  

Amb   comentaris   de   text,  

dissertació  

explicant,   comparant   o   bé  
d'opinió.  

L'   ortografia   descompta   fins   un  
punt   per   control.  

Proves   orals   i/o  
escrites,treballs   sobre   lectures,  
i   fragments   de   determinats  
autors,  

mapes   de   conceptes,   glossari,  
qüestionaris,  

presentació,disser-tació,  

i   comentaris   de   text   dirigits.  

Cal   presentar-ho   tot.  

Mitjana   de   les   notes   dels   exàmens.  

60%   conceptes.   (coneixement   de   la  
matèria,   comentaris   text,  
dissertacions   i   proves   de   les  
competències   específiques   de   la  
matèria..  

30%c.(continguts   que   segueixen   amb  
treballs   les   competències   generals  
número1,2,3,4,6).  

10%   els   continguts   de   la  
competència   personal   i   interpersonal  

Per   calcular   la   nota   de  
conceptes   cal   treure   mínim   de  
3   a   cada   prova.  

Mitjana   aritmètica   de   les  
diferents   unitats  

Recuperació   de   la   part   suspesa  
per   autors   i/o   unitats   didàctiques.  

HISTÒRIA  
DEL   MÓN  

CONTEM-PO 
RANI  

1r   BAT  

2  exàmens  (  s’inclouen     
continguts   i   procediments)  

Treballs   obligatoris  
(recerca,   exercicis,   mapes,  
comentaris   de   textos  
històrics),exposicions  

i/o   debats   orals.  

Mitjana  de  les  notes  dels      
exàmens.  

90%  mitjana  de  totes  les  proves,       
treballs   i   exercicis   encomanats  

10%   competència   lingüística  

Les  tasques  proposades  en  els      
temes  per  pujar  nota,  podran      
augmentar-la  en  un  màxim  de  2       
punts.  

 

 

Per  calcular  la  nota  de      
conceptes  cal  treure  mínim     
de   3   a   cada   prova.  

Mitjana  aritmètica  de  les     
notes  de  les  tres     
avaluacions(si  la  nota  és  4  o       
més)  

Recuperació    trimestral.  

LLATÍ   I   i   II  

2   exàmens.  Anàlisis  i  traduccions  de  textos.      
Declinació   i   conjugació.  

Mitjana  ponderada  de  les  notes  dels       
exàmens,  sempre  i  quan  la  nota  sigui        
igual   o   superior   a   3,5  

40%   1r   examen  

60%   2n   examen  

Deures   i   participació   a   classe.  Mitjana  ponderada  de  les  notes      
de  les  tres  avaluacions,  sempre  i       
quan  s’hagin  aprovat  dues  i  una       
d’elles   sigui   la   tercera.  

Recuperació  de  la  matèria     
sencera.  

GREC   I   i   Ii  

 

 

 

 

 

2   exàmens.  Anàlisis  i  traduccions  de  textos.      
Declinació   i   conjugació.  

Mitjana  ponderada  de  les  notes  dels       
exàmens,  sempre  i  quan  la  nota  sigui        
igual   o   superior   a   3,5  

40%   1r   examen  

60%   2n   examen  

Deures   i   participació   a   classe.  Mitjana  ponderada  de  les  notes      
de  les  tres  avaluacions,  sempre  i       
quan  s’hagin  aprovat  dues  i  una       
d’elles   sigui   la   tercera.  

Recuperació  de  la  matèria     
sencera.  
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MATÈRIA  NÚM.   EXÀMENS   PER  
AVALUACIÓ  ALTRES   TREBALLS  CÀLCUL   NOTA  

AVALUACIÓ  
ALTRES   FACTORS  
QUE   AFECTEN   EL  

CÀLCUL   DE   LA   NOTA  
AVAL.  

CÀLCUL   NOTA   CURS  
RECUPERACIÓ  
AVALUACIONS  

SUSPESES  
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O  
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T  

MATEMÀTIQUES  

PER   A   LES  

CIÈNCIES  

SOCIALS   I   i   II  

2   exàmens   mínim   (90%)  Activitats   i   exercicis   realitzats   a  

classe   (10%)  

Mitjana   de   les   diferents   activitats   i  

exàmens,aproximat   per   truncament,  

sempre   i   quan   la   nota   de   cada   unitat  

sigui   major   o   igual   a   3.Es   consideren  

positives   (matèria   superada)les  

qualificacions   iguals   o   superior   a   5.  

Deures   i   participació   a   classe.  Mitjana   aritmètica,aproximat   per  

arrodoniment   al   enter   més  

pròxim,   de   les   qualificacions  

obtingudes   en   els   tres   trimestres  

(per   fer   aquesta   mitjan   es   tindrà  

en   compte   la   nota   de   cada  

trimestre   sense   truncar.  

Si   la   nota   trimestral   és   inferior   a  

5,al   principi   del   segon   i   del   tercer  

trimestre   en   acabar   l'avaluació  

,l'alumnat   tindrà   l'opció   de  

recuperar   la   part   no   superada   del  

trimestre   anterior   amb   els  

mateixos   percentatges   que  

durant   les   proves   ordinàries.   La  

recuperació   del   tercer   trimestre  

serà   al   llarg   del   juny.  

EOE   1  
2   exàmens.  Creació   d’una   empresa.  

Articles   d’empresa  
Exercicis   al   moodle  
Anàlisi   de   videos  

90%   conceptes  
10%   procediments   i   actituds  

Per  calcular  la  nota  de      

conceptes  cal  treure  mínim  de      

3   a   cada   examen  

Mitjana  aritmètica  de  les  notes      

de  les  tres  avaluacions,  sempre  i       

quan  la  nota  de  trimestre  sigui       

major   o   igual   a   4.  

Recuperació  de  la  part  suspesa.      

.  

EOE   2  
2   exàmens.  Exercicis  90%   conceptes  

10%   procediments   i   actitud  
Per  calcular  la  nota  de      

conceptes  cal  treure  mínim  de      

3,5  a  cada  examen.  La  matèria       

dels   exàmens   és   acumulativa.  

Sumatori  de  les  notes  següents:      

20%  1r  trim.  30%  2n  trim.  50%        

3r   trim.  

Recuperació   de   la   part   suspesa..  

LITERATURA  
CATALANA  

2  exàmens  (un  per  cada  llibre  de        
lectura).  
Els  exàmens  inclouen  comentari     
de   text   i   part   teòrica.  

Treballs,  textos,  notes  de     
classe,   comentaris   de   text...  

Mitjana  aritmètica  dels  exàmens  i      
dels   treballs.  
Es  descomptarà  per  faltes     
d’ortografia  i  expressió  0,1  punts  fins       
a   un   màxim   de   2   punts.  

La  nota  de  l’avaluació  es      
calcula  sempre  i  quan  la  nota       
mínima   d’un   examen   és   3,5.  

.  Mitjana  aritmètica  de  les  notes       
de   les   tres   avaluacions   .  
Cal  haver  aprovat,  per  fer  la       
mitjana  aritmètica,  com  a  mínim      
2  dels  3  trimestres.  Si  la  matèria        
queda  suspesa  es  farà  una      
recuperació   a   final   de   curs.  

Recuperació  de  l’avaluació  dintre     
del   trimestre   següent.  

MATEMÀTIQUES  
I   i   II  2   exàmens   mínim   (90%)  Activitats   i   exercicis   realitzats   a  

classe   (10%)  .   Mitjana   de   les   diferents   activitats   i  
exàmens,aproximat   per   truncament,  
sempre   i   quan   la   nota   de   cada   unitat  
sigui   major   o   igual   a   3.Es   consideren  
positives   (matèria   superada)les  
qualificacions   iguals   o   superior   a   5.  

Deures   i   participació   a   classe.  Si   la   nota   trimestral   és   inferior   a  
5,al   principi   del   segon   i   del  
tercer   trimestre   en   acabar  
l'avaluació   ,l'alumnat   tindrà  
l'opció   de   recuperar   la   part   no  
superada   del   trimestre   anterior  
amb   els   mateixos   percentatges  
que   durant   les   proves   ordinàries.  
La   recuperació   del   tercer  
trimestre   serà   al   llarg   del   juny.  

Mitjana   aritmètica,aproximat   per  
arrodoniment   al   enter   més  
pròxim,   de   les   qualificacions  
obtingudes   en   els   tres   trimestres  
(per   fer   aquesta   mitjan   es   tindrà  
en   compte   la   nota   de   cada  
trimestre   sense   truncar.  
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MOD 
ALIT 

AT  

MATÈRIA  NÚM.   EXÀMENS   PER  
AVALUACIÓ  ALTRES   TREBALLS  CÀLCUL   NOTA  

AVALUACIÓ  
ALTRES   FACTORS  
QUE   AFECTEN   EL  

CÀLCUL   DE   LA   NOTA  
AVAL.  

CÀLCUL   NOTA   CURS  
RECUPERACIÓ  
AVALUACIONS  

SUSPESES  
 

QUÍMICA   II  

2   examens  Informes  de  pràctiques  de     

laboratori,   si   s'escau.  

Exercicis  

Primer  es  fa  la  mitjana  aritmètica  de        

les  notes  dels  exàmens,  sempre  i       

quan  la  nota  sigui  major  o  igual  a  3.          

Després  es  fa  lla  mitjana  ponderada       

de  la  nota  corresponent  als  exàmens       

i  la  nota  corresponent  a  exercicis  i        

actitud  (90  %  exàmnes  i  10  %        

exercicis   i   actitud)  

Fer  els  deures.  Actitud  a      

classe.  Assistència  a  classe  i  a       

les   pràctiques.  

Mitjana  aritmètica  de  les  notes      

de  les  tres  avaluacions,  sempre  i       

quan  se  n’hagin  aprovat  almenys      

dues  i  la  nota  de  la  suspesa  no         

sigui   inferior   a   tres.  

S’arrodoneix  la  nota  en  funció  de       

l’evolució   de   l’alumne.  

Recuperació   trimestral   

FÍSICA   I  

2   exàmens  Informes  de  pràctiques  de     

laboratori,   si   s'escau.  

Exercicis  

Primer  es  fa  la  mitjana  aritmètica  de        

les  notes  dels  exàmens,  sempre  i       

quan  la  nota  sigui  major  o  igual  a  3.          

Després  es  fa  lla  mitjana  ponderada       

de  la  nota  corresponent  als  exàmens       

i  la  nota  corresponent  a  exercicis  i        

actitud  (90  %  exàmens  i  10  %        

exercicis   i   actitud)  

Fer  els  deures.  Actitud  a      

classe.  Assistència  a  classe  i  a       

les   pràctiques.  

Mitjana  aritmètica  de  les  notes      

de  les  tres  avaluacions,  sempre  i       

quan  se  n’hagin  aprovat  almenys      

dues  i  la  nota  de  la  suspesa  no         

sigui   inferior   a   tres.  

S’arrodoneix  la  nota  en  funció  de       

l’evolució   de   l’alumne.  

Recuperació   trimestral   

FÍSICA   II  

1  examen  parcial  i  1  examen  final        

de  tot  el  trimestre  que  es  farà        

durant  el  període  d'exàmens     

programats  

Informes  de  pràctiques  de     

laboratori,   si   s’escau   Exercicis.  

Primer  es  fa  la  mitjana  ponderada  de        

les  notes  dels  dos  exàmens,  sempre  i        

quan  la  nota  sigui  major  o  igual  a  3.          

(40  %  examen  parcial  i  60  %  examen         

final  del  trimestre)  Després  es  fa  la        

mitjana  ponderada  de  la  nota      

corresponent  als  exàmens  i  la  nota       

corresponent  a  exercicis  i  actitud  (90       

%   exàmens   i   10   %   exercicis   i   actitud)  

Fer  els  deures.  Actitud  a      

classe.  Assistència  a  classe  i  a       

les   pràctiques.  

Mitjana  aritmètica  de  les  notes      

de  les  tres  avaluacions,  sempre  i       

quan  se  n’hagin  aprovat  almenys      

dues  i  la  nota  de  la  suspesa  no         

sigui   inferior   a   tres.  

S’arrodoneix  la  nota  en  funció  de       

l’evolució   de   l’alumne.  

Recuperació   trimestral   

 

 

MATÈRIA  NÚM.   EXÀMENS   PER  
AVALUACIÓ  ALTRES   TREBALLS  CÀLCUL   NOTA  

AVALUACIÓ  
ALTRES   FACTORS  
QUE   AFECTEN   EL  

CÀLCUL   DE   LA   NOTA  
AVAL.  

CÀLCUL   NOTA   CURS  
RECUPERACIÓ  
AVALUACIONS  

SUSPESES  
 

MODALI 
TAT  

BIOLOGIA  

I   i   II  

2   exàmens.  Informes  de  pràctiques  de     

laboratori,  si  s’escau  Exercicis.     

Participació   a   classe.  

Mitjana  aritmètica  de  les  notes  dels       

exàmens,  sempre  i  quan  la  nota  sigui        

major   o   igual   a   3.  

90   %   examen  

10%   exercicis   i   actitud  

Actitud,  puntualitat,   

participació,   assistència.  

Mitjana  aritmètica  de  les  notes  de       

les  tres  avaluacions,  sempre  i  quan       

se  n'hagin  aprovat  almenys  dues  i       

la  nota  de  la  suspesa  no  sigui        

inferior  a  tres.  S’arrodoneix  la  nota       

en   funció   de   l’evolució   de   l’alumne.  

Recuperació   trimestral   

CMC  
1   examen  1   treball   en   grup   de   cada   unitat  Primer  es  fa  la  mitjana  aritmètica  de        

les  notes  dels  treballs  en  grup.       
Després  es  fa  la  mitjana  ponderada       

Fer   els   deures  

Assistència   a   classe  

Mitjana  aritmètica  de  les  notes  de       
les  tres  avaluacions,  sempre  i  quan       
s’hagin  aprovat  almenys  dues  i  la       

Recuperació   al   final   del   curs.   
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de  la  nota  anterior  i  la  nota        
corresponent  a  l'examen  (50  %      
treball   en   grup   i   50   %   examen)  

nota  de  la  suspesa  no  sigui  inferior        
a   tres.  
S’arrodoneix  la  nota  en  funció  de       
l’evolució   de   l’alumne.  

TECNOLOGIA  
INDUSTRIAL  

I   I  
 

2   exàmens   mínim  Exposicions.  
Treballs   escrits.   Exercicis.  

Mitjana  aritmètica  de  les  notes  dels       
exàmens,  sempre  i  quan  la  nota       
d’examen  sigui  igual  o  superior  a       
4.  

-85%   nota   d’exàmens:  
Prova   escrita   problemes   75%  
Prova   tipus   qüestió   test   25%  
-15%   Altres   treballs.  

La  nota  s’arrodoneix  en     
funció  de  l’actitud  i  de  la       
constància  en  el  treball  de      
l’alumne,  la  participació,  el     
dossier...  

Mitjana  aritmètica  de  les  notes  de       
les  tres  avaluacions,  sempre  i      
quan  la  nota  de  l’avaluació  sigui       
igual   o   superior   a   4.  

Recuperació  de  la  part     
suspesa.   
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