
Física i Química  2n ESO  
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
 
La matèria de Física i Química s’imparteix a la primera , segona i tercera avaluació i la seva 
qualificació és independent de qualsevol altre matèria 
 
 En cada avaluació es valoraran: : 
 
a) - Elements curriculars :  Es realitzaran una o dos proves escrites  , que constaran de 
qüestions i problemes referents a la matèria impartida en aquest període de temps. 
 
 
b) - Treball a classe : L’alumne ha de confeccionar una llibreta ( espiral din-A4 )  on hi 
constaran tots els apunts , exercicis , problemes ,  fotocòpies etc. que s’han treballat a classe . 
La llibreta ha de tenir  els continguts complerts , ordenats i  amb una presentació correcta.  Ha 
d’incloure els informes de les pràctiques de laboratori. 
 
 
c) – Interès i esforç : Es valorarà la puntualitat , l’assistència a classe , la participació , 
l’atenció ,  realitzar els deures , el comportament .. en general la demostració , per part de 
l’alumne , que té interès i que treballa la matèria . 
 
 
Qualificació de cada avaluació : 
  

Elements curriculars 
 

65  % 

Treball a classe 
 

25 % 

Interès i esforç 
 

10 % 

 
Dos exàmens mínim per trimestre. La nota de l’avaluació serà la mitjana dels exàmens 
sempre que com a mínim es tingui un 2,5. 
                              
Qualificació  final de Física i Química (avaluació 1 , 2 i 3 ) : 
 
Qualificació final de Física i Química  =   aval 1 + aval 2 + aval 3                                    
                                                                                     3 
 
Es considera superada la matèria de Física i Química si aquesta qualificació és igual o 
superior a 5.  
Si la mitjana de les tres avaluacions està entre 4 i 5, es demanarà un treball. 
 
 
Recuperació : 
 
Es poden realitzar recuperacions trimestrals si escau 
 
L’alumne que tingui una qualificació inferior a 5 haurà de realitzar la prova de recuperació  de 
les parts que no hagi superat durant el curs. 
 
 
 
 
 
 



Física i Química  3r ESO  
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
 
La matèria de Física i Química s’imparteix a la primera , segona i tercera avaluació i la seva 
qualificació és independent de qualsevol altre matèria 
 
 En cada avaluació es valoraran: : 
 
a) - Elements curriculars :  Es realitzaran una o dos proves escrites  , que constaran de 
qüestions i problemes referents a la matèria impartida en aquest període de temps. 
 
 
b) - Treball a classe : L’alumne ha de confeccionar una llibreta ( espiral din-A4 )  on hi 
constaran tots els apunts , exercicis , problemes ,  fotocòpies etc. que s’han treballat a classe . 
La llibreta ha de tenir  els continguts complerts , ordenats i  amb una presentació correcta.  Ha 
d’incloure els informes de les pràctiques de laboratori. 
 
 
c) – Interès i esforç : Es valorarà la puntualitat , l’assistència a classe , la participació , 
l’atenció ,  realitzar els deures , el comportament .. en general la demostració , per part de 
l’alumne , que té interès i que treballa la matèria . 
 
 
Qualificació de cada avaluació : 
  

Elements curriculars 
 

75  % 

Treball a classe 
 

15 % 

Interès i esforç 
 

10 % 

 
 
                              
Qualificació  final de Física i Química (avaluació 1 , 2 i 3 ) : 
 
 
Qualificació final de Física i Química  =   aval 1 + aval 2 + aval 3                                    
                                                                                     3 
 
Es considera superada la matèria de Física i Química si aquesta qualificació és igual o 
superior a 5.  
 
 
Recuperació : 
 
Es poden realitzar recuperacions trimestrals si s’escau. 
 
L’alumne que tingui una qualificació inferior a 5 haurà de realitzar la prova de recuperació de 
les parts que no hagi superat durant el curs. 
 
 
 
 
 
 
 



Física i Química  4t ESO  
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
 
La matèria de Física i Química s’imparteix a la primera , segona i tercera avaluació i la seva 
qualificació és independent de qualsevol altre matèria 
 
 En cada avaluació es valoraran: : 
 
a) - Elements curriculars :  Es realitzaran una o dos proves escrites  , que constaran de 
qüestions i problemes referents a la matèria impartida en aquest període de temps. També es 
realitzarà una prova de competències bàsiques, per tal de preparar-los per la prova externa. 
 
 
b) - Treball a classe : L’alumne ha de confeccionar una llibreta ( espiral din-A4 )  on hi 
constaran tots els apunts , exercicis , problemes ,  deures diaris etc. que s’han treballat a 
classe . La llibreta ha de tenir  els continguts complerts , ordenats i  amb una presentació 
correcta.  Ha d’incloure els informes de les pràctiques de laboratori. 
 
 
c) – Interès i esforç : Es valorarà la puntualitat , l’assistència a classe , la participació , 
l’atenció , la realització d’activitats de competències bàsiques, el comportament .. en general 
la demostració , per part de l’alumne , que té interès i que treballa la matèria . 
 
 
Qualificació de cada avaluació : 
  

Elements curriculars 
 

75  % 

Treball a classe 
 

15 % 

Interès i esforç 
 

10 % 

 
 
                              
Qualificació  final de Física i Química (avaluació 1, 2 i 3 ) : 
 
 
Qualificació final de Física i Química  =   aval 1 + aval 2 + aval 3                                    
                                                                                     3 
 
Es considera superada la matèria de Física i Química si aquesta qualificació és igual o 
superior a 5.  
 
Recuperació : 
 
Es poden realitzar recuperacions trimestrals si escau 
 
L’alumne que tingui una qualificació inferior a 5 haurà de realitzar la prova de recuperació de 
les parts que no hagi superat durant el curs. 
 
 
 
 
 
 



Física  1r Batxillerat  
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
 
La matèria de Física s’estructura en tres trimestres o avaluacions. 
 
 En cada trimestre s’avaluarà : 
 
    a) - Elements curriculars :  Es realitzaran dos proves escrites  , que constaran de 
qüestions i problemes referents a la matèria impartida en aquest període de temps. 
 
Qualificació d’elements curriculars = 1ª prova . 0,33 + 2ª prova . 0,67 
 
    b) - Treball a classe , interès i esforç : Es controlaran els deures i l’alumne presentarà per 
escrit les qüestions i problemes indicats per la professora  en el termini de temps marcat., 
també es valorarà la puntualitat, l’assistència a classe, la participació,  l’atenció, el 
comportament .. en general, la demostració per part de l’alumne, que té interès i que treballa 
la matèria . També inclou la presentació dels informes de les pràctiques de laboratori. 
 
 
Qualificació del bloc : 
  

Elements curriculars 
 

85 % 

Treball a classe 
Interès i esforç 

15 % 

                                    
 
Qualificació  de Física I : 
 
Qualificació  de Física I =    aval 1 +  aval 2 +  aval 3                                    
                                                                3 
 
 
Qualificació final de Física I   serà igual a la nota mitjana  de les tres les avaluacions (sempre 
que aquestes tinguin una nota igual o superior a 4).  Es considerarà superada la matèria   si 
aquesta qualificació és igual o superior a 5 . 
 
 
 
Recuperació : 
 
L’alumne que tingui una qualificació inferior a 5 haurà de realitzar la prova de recuperació del 
juny de les avaluacions que no hagi superat durant el curs. Si no és així , haurà de concórrer 
a la convocatòria de setembre. 
 



Física 2n  BAT 
 
 
CRITÊRIS D’AVALUACIÓ  
 
 
La matèria de Física s’estructura en tres trimestres o avaluacions 
 
 En cada avaluació  s’avaluarà : 
 
    a) - Elements curriculars :  Es realitzaran dos proves escrites  , que constaran de 
qüestions i problemes referents a la matèria impartida en aquest període de temps. 
 
 
Qualificació d’elements curriculars = 1ª prova . 0,33 + 2ª prova . 0,67 
 
    b) - Treball a classe , interès i esforç : Es controlaran els deures i l’alumne presentarà per 
escrit les qüestions i problemes indicats per la professora  en el termini de temps marcat., 
també es valorarà la puntualitat, l’assistència a classe, la participació,  l’atenció, el 
comportament .. en general, la demostració per part de l’alumne, que té interès i que treballa 
la matèria . 
 
 
Qualificació del bloc : 
  

Elements curriculars 
 

85 % 

Treball a classe 
Interès i esforç 

15 % 

                                    
 
Qualificació  de Física II   
 
Qualificació  de Física II =   aval  1 +  aval  2 +  aval  3                                   
                                                                 3 
 
Qualificació final de Física II : 
 
L’alumne realitzarà obligatòriament  una prova FINAL,  sobre tots els continguts de Física de 
2n de BAT,  el dia marcat al calendari de recuperacions .  
 
Qualificació finaI de Física II =  prova FINAL . 0,4  +  Física II . 0,6 
 
Es considera superada la matèria de Física II si aquesta qualificació és igual o superior a 5 . 
 
Recuperació :  
 
Es considerarà recuperada la matèria de Física II,  si en la prova FINAL , un alumne obté una 
qualificació igual o superior a 5. Si no és així , l’alumne haurà de concórrer a una convocatòria 
extraordinària  (setembre). 



CRITERIS D’AVALUACIÓ: QUÍMICA APLICADA A LA SALUT 
 
La matèria de Química Aplicada a la Salut s’estructura en dues hores setmanals que 
s’imparteixen a la primera , segona i tercera avaluació respectivament. 
Una hora setmanal s’imparteix a l’aula d’informàtica on l’alumne busca informació sobre 
diferents continguts tractats. L’altra hora setmanal es desenvolupa al laboratori de Física i 
Química on es realitzen pràctiques generals de química i pràctiques contextualitzades en el 
marc de l’assignatura. 
Criteris d’avaluació: 
     1.- Curiositat per interrogar-se respecte a problemes que planteja la química 
     2.- Valoració del  desenvolupament del treball al laboratori : escollir l’equip adequat i  
treballar amb destresa. 
     3.- Utilització  correcte dels aparells de mesura 
     4.- Valoració crítica dels la interpretació i lectura de dades 
     5.-  Valoració crítica dels resultats obtinguts en el treball experimental 
     6.- Seguretat en la realització de tasques al laboratori 
     7.-  Anotar els resultats experimentals en forma d'esquema, taula, gràfica, etc. 
     8.-  Expressar les idees de forma organitzada. 
     9.-  Utilitzar la nomenclatura química. 
    10.-  Utilitzar en general el vocabulari científic adequat.  
 
En cada avaluació es valorarà : 
 
a)- Elements curriculars :  Correspon al treball realitzat a l’aula d’informàtica . L’alumne ha 
de buscar la informació que se li indica , confecció i presentació correcta del dossier i la 
presentació oral. 
 
b) - Treball a classe :  Correspon al treball al laboratori. L’alumne ha de confeccionar una 
llibreta on hi constaran tots els apunts de cada pràctica , les fotocòpies etc. que s’han treballat 
a classe. La llibreta ha de tenir els continguts complerts , ordenats i amb una presentació 
correcta.  Ha d’incloure els informes (càlculs i resultats) de les pràctiques de laboratori. 
 
c) –  Informe de Pràctiques:  l’alumne presentarà un informe individual a ordinador i mida 
dinA4 per a cada una de les pràctiques realitzades. La presentació de tots els informes serà 
imprescindible per aprovar la matèria. 
 
c) – Interès i esforç : Es valorarà la puntualitat , l’assistència a classe , la participació , 
l’atenció ,  realitzar els deures , el comportament .. en general la demostració , per part de 
l’alumne , que té interès i que treballa la matèria . 
 
Qualificació de l’avaluació : 
  

Elements curriculars 45 % 

Treball a classe 20 % 

Informe de pràctiques 25 % 

Interès i esforç 10 % 

 
Qualificació  final  Química aplicada ( avaluacions 1 , 2 i 3 ) : 
 
La qualificació final serà igual a la nota mitjana de les tres les avaluacions (sempre que 
aquestes tinguin una nota igual o superior a 4). 
Es considera superada la matèria de Química Aplicada si aquesta qualificació és igual o 
superior a 5. 
 
Recuperació : 
L’alumne que tingui una qualificació inferior a 5 haurà de presentar tots els treballs 
realitzats durant el curs degudament millorats. Si no és així , haurà de concórrer a la 
convocatòria de setembre , en la que haurà de presentar els treballs de recuperació 
encomanats. 
 



Química  1r Batxillerat  
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
 
La matèria de Química s’estructura en tres trimestres o avaluacions. 
 
 En cada avaluació es valorarà : 
 
a) - Elements curriculars :  Es realitzaran una o dos proves escrites  , que constaran de 
qüestions i problemes referents a la matèria impartida en aquest període de temps. 
 
La primera prova correspon a una part de la matèria de l’avaluació i la segona prova 
correspon a la matèria de tota l’avaluació 
Qualificació d’elements curriculars = 1ª prova . 0,33 + 2ª prova . 0,67 
 
b) - Treball a classe , interès i esforç : Es controlaran els deures i l’alumne presentarà per 
escrit les qüestions i problemes indicats per la professora  en el termini de temps marcat., 
també es valorarà la puntualitat, l’assistència a classe, la participació,  l’atenció, el 
comportament .. en general, la demostració per part de l’alumne, que té interès i que treballa 
la matèria . 
 
c) – Pràctiques:  l’alumne presentarà un informe individual a ordinador i tamany dinA4 per a 
cada una de les pràctiques realitzades. La presentació de tots els informes serà 
imprescindible per aprovar la matèria. 
 
 
Qualificació del crèdit : 
  

Elements curriculars 
 

80  % 

Treball a classe, interès i esforç 
 

10 % 

Pràctiques 
 

10 % 

 
Per superar la matèria és imprescindible acreditar un nivell de coneixements suficients 
del llenguatge químic. 
 
                              
Qualificació  final de  Química I : 
 
 
Qualificació final de Química I   serà igual a la nota mitjana  de les tres les avaluacions 
(sempre que aquestes tinguin una nota igual o superior a 4).  Es considerarà superada la 
matèria   si aquesta qualificació és igual o superior a 5 . 
 
 
Recuperació : 
 
L’alumne que tingui una qualificació  inferior a 5 haurà de realitzar la prova de recuperació del 
juny del /s crèdits que no hagi superat durant el curs. Si no és així , haurà de concórrer a la 
convocatòria de setembre. 



Química  2r Batxillerat  
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
 
La matèria de Química s’estructura en tres Trimestres o avaluacions 
 
 En cada avaluació es valorarà : 
 
a) - Elements curriculars :  Es realitzaran una o dos proves escrites  , que constaran de 
qüestions i problemes referents a la matèria impartida en aquest període de temps. 
 
La primera prova correspon a una part de la matèria de l’avaluació i la segona prova 
correspon a la matèria de tota l’avaluació 
Qualificació d’elements curriculars = 1ª prova . 0,33 + 2ª prova . 0,67 
 
b) - Treball a classe , interès i esforç : Es controlaran els deures i l’alumne presentarà per 
escrit les qüestions i problemes indicats per la professora  en el termini de temps marcat., 
també es valorarà la puntualitat, l’assistència a classe, la participació,  l’atenció, el 
comportament .. en general, la demostració per part de l’alumne, que té interès i que treballa 
la matèria . 
 
c) – Pràctiques:  l’alumne presentarà un informe individual a ordinador i mida dinA4 per a 
cada una de les pràctiques realitzades. La presentació de tots els informes serà 
imprescindible per aprovar la matèria. 
 
 
Qualificació del crèdit : 
  

Elements curriculars 
 

80  % 

Treball a classe, interès i esforç 
 

10 % 

Pràctiques 
 

10 % 

 
Per superar la matèria és imprescindible acreditar un nivell de coneixements suficients 
del llenguatge químic. 
 
                              
Qualificació FINAL de  Química II : 
 
A final de curs, es farà un examen de tota la matèria que valdrà un 40% de la nota final i la 
resta, el 60%, serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions (sempre que aquestes 
tinguin una nota igual o superior a 4).  
 
Per tant, la qualificació final s’obtindrà de la següent manera: 
 
Qualificació final de Química II  = ( (1ra Aval. + 2na Aval. + 3ra Aval.)/3)*0,6 + (nota examen 
final de tots els continguts * 0,4) 
 
Recuperació : 
 
Es considera recuperada la matèria e Química II si en la prova FINAL l’alumne obté una 
qualificació igual o superior a 5.  
L’alumne que tingui una qualificació  inferior a 5 haurà de concórrer a una convocatòria 
extraordinària ( setembre). 



 
 Química de cada dia. Projecte 3/4  
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
 
La matèria de La Química  de cada dia, s’imparteix a la primera , segona i tercera avaluació i 
la seva qualificació és independent de qualsevol altre matèria 
 
AVALUACIÓ 

En cada avaluació es valoraran:  
 
a) - Elements curriculars :  Es realitzaran una o dos proves escrites  , que constaran de 
qüestions  referents a la matèria impartida en aquest període de temps. 
 
b) - Treball a classe : L’alumne ha de treballar un conjunt de fitxes  a classe . Aquest 
“dossier” ha de tenir els continguts complerts , ordenats i  amb una presentació correcta.  A 
més, es valorarà  el treball experimental realitzat en forma de pràctiques. 
 
c) – Interès i esforç : Es valorarà la puntualitat , l’assistència a classe , la participació , 
l’atenció ,  realitzar els deures , el comportament .. en general la demostració , per part de 
l’alumne , que té interès i que treballa la matèria . 
 
Qualificació de cada avaluació : 
  

Elements curriculars 
 

15  % 

Treball a classe 
 

50 % 

Interès i esforç 
 

35 % 

 
                              
Qualificació  final de Física i Química (avaluació 1 , 2 i 3 ) : 
 
Qualificació final de Física i Química  =   aval 1 + aval 2 + aval 3                                    
                                                                                     3 
Es considera superada la matèria de Física i Química si aquesta qualificació és igual o 
superior a 5.  
 
Recuperació : 
L’alumne que tingui una qualificació inferior a 5 haurà de realitzar la prova de recuperació de 
juny de les parts que no hagi superat durant el curs. 
Si tot i així, la matèria  no es  supera,  l’alumne haurà de presentar-se a la recuperació. 
 
 
 
 
 
 



OP2- QUIMPRAC  2n Batxillerat  
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
 
La QUIMPRAC és una optativa de segon de batxillerat  anual. 
 
 En cada trimestre s’avaluarà : 
 
a) - Elements curriculars :  en formen part els continguts donats per tal de poder realitzar les 
pràctiques en cada sessió. 
 
 
b) - Treball a classe : L’alumne ha de confeccionar una llibreta ( espiral din-A4 )  on hi 
constaran tots els apunts de cada pràctica ,  les fotocòpies etc. que s’han treballat a classe . 
La llibreta ha de tenir  els continguts complerts , ordenats i  amb una presentació correcta.  Ha 
d’incloure els informes (càlculs i resultats) de les pràctiques de laboratori. 
 
c) – Interès i esforç : Es valorarà la puntualitat , l’assistència a classe , la participació , 
l’atenció, el comportament .. en general la demostració , per part de l’alumne , que té interès i 
que treballa la matèria . 
 
d) –  Informe de Pràctiques:  l’alumne presentarà un informe individual a ordinador i mida 
dinA4 per a cada una de les pràctiques realitzades. La presentació de tots els informes serà 
imprescindible per aprovar la matèria. 
 
 
Qualificació del crèdit : 
  
Per la qualificació de cadascuna de les tres avaluacions s’utilitzarà el contingut del quadern de 
laboratori, l’actitud en la realització de les pràctiques i  una prova escrita- 
 
 

Elements curriculars 
 

10  % 

Treball a classe, interès i esforç 
 

70 % 

Informe de pràctiques 
 

20 % 

 
                                    
Qualificació  final de QUIMPRAC: 
 
Qualificació final de Química Pràctica   serà igual a la nota mitjana  de les tres les avaluacions 
(sempre que aquestes tinguin una nota igual o superior a 4).  Es considerarà superada la 
matèria   si aquesta qualificació és igual o superior a 5 . 
 
 
Recuperació : 
 
L’alumne que tingui una qualificació inferior a 5 haurà de realitzar la prova de recuperació del 
juny del /s crèdits que no hagi superat durant el curs. Si no és així , haurà de concórrer a la 
convocatòria de setembre. 
 


