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Criteris d’avaluació departament de Física i Química 
 
Alumnat d’ ESO 
 
L’avaluació de l’assoliment de les competències bàsiques es farà a partir del resultat de diferents activitats. 
Aquestes poden ser: 

• Proves escrites 
• Pràctiques de laboratori  
• Activitats a l’aula 
• Treball realitzat a les sortides curriculars 
• Elaboració de mapes conceptuals, murals... 
• Exposicions orals 
• Observació de les CCBB de l’àmbit personal i social 

 
No totes les activitats es fan en tots els cursos i tampoc han de fer-se necessàriament durant el mateix 
trimestre. Dependrà dels continguts treballats. L’avaluació de l’alumne tindrà en compte tot el procés 
d’aprenentatge  
L’avaluació formativa es realitzarà, a cada unitat didàctica, mitjançant el seguiment sistemàtic dels 
exercicis i activitats que l’alumne anirà realitzant a la classe o a casa i lliurant al professor. Es corregiran 
totes les activitats i es seguirà el treball individual i els hàbits de treball de l’alumne  
L’avaluació final de cada unitat didàctica es durà a terme mitjançant la realització d’una prova d’avaluació 
final de la unitat i  l’entrega d’un dossier amb tot el treball realitzat durant la unitat.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alumnat batxillerat 
Les assignatures de física i química són matèries de 6 crèdits que es fan a 1r i a 2n de batxillerat. 
 
A cada trimestre, la nota mitjana es calcularà de manera que les notes dels diferents exàmens parcials 
representaran : 
 
 
 
 
 
 
 

Curs Grup 
%  Proves 
d’avaluació final 
d’unitat 

%  Activitats 
competencial
s a l’aula 

% actitud 

2n d’ESO Heterogeni 70 20 10 

3r d’ESO Ordinari 75 15 10 
Reforç 70 15 15 

4t d’ESO Ordinari 85 10 5 
Reforç 70 15 15 

Alumnes 
Diversificació 
Curricular (PIM) 

 60 20 20 
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La mitjana només es farà amb les notes superiors a 3,5. Si la nota d’alguns dels exàmens (ordinari o 
trimestral) és inferior a 3,5 la nota trimestral quedarà suspesa. 
 
Per arrodonir la nota mitjana es tindrà en compte l’actitud i el treball realitzat per l’alumnat durant el 
trimestre modificant la mitjana final en un 10% com a màxim, valorant, també, si s’escau, la progressió de 
l’alumnat. 
 
Obtenció de la qualificació final de matèria 
 
Alumnat d’ ESO 
Si l’alumnat té aprovats tots els trimestres (1r, 2n i 4t d’ESO) o totes les unitats (3r d’ESO), per calcular la 
nota de final de curs es farà la mitjana aritmètica. 
L’alumnat que tingui algun trimestre suspès (o unitat suspesa) haurà de fer la prova de suficiència de juny 
corresponent si: 
 

• Nota del trimestre (unitats) <3,5. 
• Nota del trimestre (unitat) està entre 3,5 i 4,8 i la suma de les notes trimestrals és <14 (la suma de 

les notes de les unitats és < Unitats*5-1). 
 
El professorat del departament de física i química podrà valorar els casos extraordinaris. 
 
Alumnat batxillerat 
Per calcular la nota de final de curs de 1r de batxillerat es farà la mitjana dels tres crèdits corresponents. 
Es considerarà que l’alumnat aprova l’assignatura si té tots els trimestres aprovats o bé si suma un mínim 
de 15 punts, i la nota de cada un dels trimestres és > o igual a 3,5. 
En cas que la suma dels trimestres sigui inferior a 15, l’alumne podrà anar a la recuperació dels trimestres 
suspesos.  
Els trimestres amb nota inferior a 3,5 s’hauran de recuperar en tots els casos. 
 
Si al juny queda suspesa la matèria, tot i tenir algun trimestre aprovat, al setembre quedarà tota la matèria 
pendent. 
 
Per calcular la nota final de 2n de batxillerat es farà exactament igual que a primer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matèria Exàmens(%) E. trimestral(%) 

Física1 50 50 

Física2 50 50 

Química1 60 40 

Química2 60 40 
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Criteris de recuperació 
 
Alumnat d’ ESO  
 
Si no s’aprova a l’avaluació extraordinària de juny encara es podrà aprovar la matèria pendent, aprovant 
dos trimestres de la matèria del nou curs. En aquest cas el cap de departament s’encarregarà que consti la 
matèria aprovada als documents d’avaluació. 
Si l'alumne no fa la matèria optativa a 4t ESO podrà aprovar presentant un dossier d'exercicis o treball 
 
Alumnat de batxillerat 
1r batxillerat: Es farà un examen a principis de setembre. Per aprovar s’ha d’ obtenir una nota igual o 
superior a 5. 
2n batxillerat: Es farà un examen extraordinari al juny. Per aprovar s’ha d’obtenir una nota igual o superior 
a 5. 
 
Alumnat de batxillerat amb matèries pendents de primer 
 
L’ alumnat farà dos exàmens, examinant-se de la meitat de la matèria en cadascun d’ells. Per aprovar ha 
d’obtenir una nota mitjana igual a 5. No es farà la mitjana i no es considerarà superada l’assignatura sinó 
s’obté una nota superior o igual a 4 en el primer o bé segon examen parcial. 
Si se supera l’examen el cap de departament s’encarregarà que consti la matèria aprovada als documents 
d’avaluació. 
 
Les dates dels exàmens seran fixades des de direcció i l’alumnat serà avisat amb suficient antelació per 
poder preparar l’examen. 
 
 


