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0. CONTROL DE CANVIS 

 

Data Versió Què modifica de les versions anteriors? 

05/09/2011 1.0 Versió inicial. No hi ha cap versió anterior. 

10/09/13 2.0 Punt,3-4-5, s’afegeix com a nota màxima de les recuperacions un 5 

1/9/14 3.0 

Punt 2. A. .2, s’afegeix “un 10% aproximadament de cadascun dels 

ítems esmentats (abans només s’especificava un 40% 

aproximadament genèric) 

Es produeix un canvi de nota quan només s’ha pogut realitzar un 

examen, de 4,5 a 5 punts. 

Sumar 10 punts (en comptes de 8) quan es realitzen les dues proves. 

2.B.2- S’afegeix a l’actitud (atenció i participació). 

S’afegeix un nou punt (3) (abans ja estava present el redactat) 

“Qualificació final de la matèria”. Es modifica el criteri de 60% per a la 

part pràctica i 40% per a la teòrica i queda en un 55% per a la part 

pràctica i el 45% . 

Com a conseqüència de la introducció de l’apartat anterior (3), s’ha 

de modificar la numeració de la resta d’apartats, així el 3 passa a ser 

el 4; el 4 passa a ser el 5; el 5 passa a ser el 6 i el 6 a ser el 7 

1/9/15 4.0 

S’elimina la paraula  “aproximadament” en els percentatges 

d’avaluació. 

A la qualificació final de la matèria es modifiquen els percentatges de 

la mitjana ponderada, la part pràctica passa del 55 al 50% i la part 

teòrica del 45 al 50% 

1/9/16 4.1 Es modifica dels resultats acadèmics, que passa del 60 al 70% 

 

 

1. CONTEXTUALITZACIÓ 

 

DEPARTAMENT : Ciències Socials 

MATÈRIA : Estada a l’empresa (part teòrica) CURS: 2019-20 

PROFESSOR: José Luís Piñeiro  

ETAPA EDUCATIVA : Batxillerat  

HORES TOTALS SETMANALS : 2 ANUALS : 70 

 

 

2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA  

 

L'assignatura de FOL 2n de Batxillerat està dividida en 4 blocs temàtics (Transició al 

treball/ L’empresa: unitat productiva/ Legislació i relacions laborals i Salut laboral) 

impartits en 3 trimestres.  

Les qualificacions de la matèria coincidiran amb aquests (tres  qualificacions parcials).  

La nota final d’aquesta part de la matèria serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres. 

 

A) Per fer l'avaluació de cada trimestre es tindran en compte  aquests aspectes: 

1- Els resultats acadèmics ( 70% de la nota) 
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a.- Una prova a mitjans del trimestre i/o 

b.- Una segona  al final del mateix (*) 

*Atès que l’assignatura només té 2 hores lectives setmanals el més aconsellable és 

realitzar una prova  al final de cada trimestre. 

 

La tipologia d’exàmens : test i/o preguntes curtes 

En les proves de preguntes curtes es valorarà: 

- Els coneixements aportats 

- La correcta i clara exposició d’idees 

- L’ adequació de les respostes a les qüestions plantejades 

- Sempre restarà puntuació la mala expressió i les errades ortogràfiques 

- No es puntuaran exercicis amb presentació deficient i/o mala cal•ligrafia 

 

2-.- El treball de classe , l'assistència, l’atenció i la participació de l'alumnat,  

completaran la nota (si estan valorats positivament) ( 30%) 

-Per valorar positivament cada trimestre és condició sine qua non:  

-Haver obtingut una nota de 5 si només s’ha pogut realitzar un examen, 

- Sumar 10 punts  quan s’hagi pogut dur a terme les dues proves (la nota mínima ha de 

ser de 4, -no es tindran en compte notes inferiors)  

Si la valoració no és positiva s’ha de recuperar la part de la matèria suspesa: 

-  amb un altre examen ( al final de trimestre i/ o final de curs),  

- I/o amb un treball ( aquest fet només serà contemplat en un trimestre, el 1r ó 2n 

i és només una possibilitat si les circumstàncies ho aconsellen i si la nota de cada 

examen és com a mínim d’un 5)  

 

Cal diferenciar entre  tipologies de treballs: 

* Obligatoris (la no presentació comporta una valoració negativa de tots els apartats) 

* De classe (diari): 4 dies sense la seva realització i/o presentació comportarà una 

valoració negativa de l’apartat procedimental  (zero) i una actitud negativa. 

* Voluntaris: aquests tenen com a objectiu millorar la qualificació, el no fer-los no tindrà 

conseqüències negatives. 

Apartat actitudinal: quatre  retards signifiquen una avaluació negativa (zero) 

La valoració negativa d’un dels apartats (actitud, treballs...) pot comportar la no 

superació del parcial i/o del trimestre (per tant caldrà recuperar-lo amb un examen i/o 

treballs i/o exercicis i/o altres activitats) 

Valoracions negatives (zero) en els dos apartats  esmentats  (actitud i treballs)  

comportarà la impossibilitat de superar el trimestre i per tant caldrà recuperar-lo. 

 

B) Per fer l'avaluació final de l'assignatura es tindran en compte aquests aspectes: 

1.- La mitjana aritmètica dels tres trimestres. Aquesta  circumstància es  produirà quan 

l’alumne/a hagi superat cada trimestre amb una nota igual o superior a 5. 

2.- L'actitud( atenció i participació) treball i assistència de l'alumne (amb una evolució 

positiva) podran completar en un punt les qualificacions finals aritmètiques o quan 

surtin decimals de la mateixa, la part proporcional. 

 

C) Exàmens: L'alumne/a té l'obligació de fer els exàmens en les dates prèviament 

acordades; per fer-los en un dia diferent haurà de presentar la justificació 

corresponent (d’un tercer), (la seva acceptació dependrà del vist -i-plau del professor 

i/o departament) 
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D)  Assistència a classe 

L’assistència a classe és obligatòria (segons normativa del Departament d’ 

Ensenyament);  amb un 25% de faltes d’assistència per trimestre (normativa de Centre) 

es perd el dret a l’avaluació contínua i, per tant, caldrà recuperar (final de curs) tot el 

trimestre en que aquest fet es produeixi. 

Si no s’arriba al percentatge esmentat la no assistència comporta valoracions 

negatives dels apartats de treball diari i actitud. Les possibles justificacions a les 

absències seran valorades i considerades pel professor de la matèria i/o el 

departament. 

 

3-La qualificació  FINAL de la matèria serà la mitjana ponderada de les qualificacions 

obtingudes en la part pràctica (50% de la nota final) i la part teòrica ( 50%) essent 

necessària una qualificació  igual o superior a CINC  en cadascun de les parts. 

 

 

3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA 
 

 

Al final de cada trimestre està previst fer un examen de recuperació i/o un treball si es 

compleixen els requisits. Per tenir la possibilitat de recuperar el trimestre suspès s’han de 

presentar tots els exercicis del trimestre i/o els treballs i activitats fetes durant el mateix.. 

 

4. CRITERIS I ACTIVITAS DE RECUPERACIÓ FINAL 

 

Al final de curs està previst un examen de recuperació de la part no superada de la 

matèria (per trimestres i/o per parcials). Per poder presentar-se l’alumne/a ha d’ haver 

fet tots els exercicis del curs i els treballs i activitats i presentar-los . Data límit de 

lliurament:  1 setmana abans de l’examen.. 

 

5. RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA 

 

Els alumnes que no superen la matèria a la convocatòria ordinària podran presentar-se 

a la convocatòria extraordinària,  en la que hauran d’examinar-se de la matèria 

completa. 

 

6. OBSERVACIONS 

 

Qualsevol altre punt que no estigui reflectit, es podrà tractar conjuntament a classe o 

individualment amb l'alumne, si es considera convenient. 

 

 

 

 

 

 

 


