
 

CIÈNCIES PEL MÓN  

CONTEMPORANI 1r BAT 

  

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Curs 2020-21 

 

METODOLOGIA DE TREBALL 
La matèria de Ciències per al món Contemporani s’estructura en tres avaluacions. A 

trimestre s’avaluarà : 

 

 Elements curriculars : Es realitzarà un o dos treballs sobre un tema científic i es farà una 

exposició oral i un presentació digital. 
 

 Treball a classe : totes les activitats realitzades a classe s’entregaran al professor/a en 

acabar cada trimestre: qüestionaris dels apunts i activitats de classe. 

 

 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 . 

 
Treballarem amb google-classroom: materials de suport al llibre, tasques, pràctiques, 

connexions google-meet, etc.   

Tots aquests elements seran avaluats tant en el format digital com presencial. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 Qualificació de l’avaluació: 

- Elements curriculars:   Treball escrit 30 % 

Presentació digital 20 % 

Exposició oral 10 % 

- Treball de classe: 30 % 

- Interès i esforç: 10 % 

- Aquesta nota d'avaluació s'arrodonirà al nombre enter més proper, però per calcular la 

nota mitjana final s’utilitzaran els valors exactes amb decimals. 

- La nota mínima per obtenir un aprovat és de 5, un cop arrodonida. 

 

* CONFINAMENT: les diferents situacions degudes a la COVID19, confinaments parcials o totals, 

poden fer variar els criteris d’avaluació. La prioritat serà fer els exàmens presencials intentant 

ajustar-se al màxim amb el calendari previst. 

-  

 

 Qualificació  final de Ciències per al món contemporani: 

- La nota final de curs serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions 

sense arrodonir, el resultat de la mitjana s’arrodonirà al nombre enter més proper. 

- No és farà mitjana si alguna avaluació no supera el 4. 

- Es considera superada la matèria de CMC si aquesta qualificació és igual o superior a 

5 . 

 

 Recuperacions : 

 

- L’alumne que tingui una qualificació inferior a 5 un cop obtinguda la mitjana o alguna 

de les avaluacions no superi el 4, haurà de presentar tots els treballs de l’avaluació 

degudament millorats la setmana de  RIM (recuperació i millora) per avaluacions al juny. 

- Es considera superada la matèria si aquesta qualificació és igual o superior a 5. 

 
 Avaluació extraordinària de setembre: 

- L’alumne què no hagi superat la matèria de la convocatòria de juny, haurà de 

concórrer a la convocatòria extraordinària de setembre, en la què haurà de presentar 

tots els treballs realitzats durant el curs degudament millorats.  



- La nota final de la matèria no podrà superar el 6. 

 

 Pendents CMC: (alumnes què cursen 2n BAT) 

- L’alumne què no superi la prova extraordinària de setembre i promocioni al curs 

següent haurà de concórrer a la convocatòria de pendents entre març i abril 

(segons calendari del centre). L’alumne ha de presentar tots els treballs del curs 

seguint les indicacions del seminari. 

 



 

FÍSICA 1r i 2n BAT                      

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 Curs 2020-21 
 

 

METODOLOGIA DE TREBALL 

La matèria de Física s’estructura en tres trimestres o avaluacions. A cada trimestre 

s’avaluarà : 
 Elements curriculars: seguiment del llibre amb reforç amb apunts, presentacions, 

vídeos, etc.   

 Treball a classe, interès i esforç: el professor treballarà a classe qüestions i problemes 

exemple, l’alumne treballarà a casa i/o classe les qüestions i problemes indicats. 

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. 

Cada unitat hauran d’entregar uns exercicis obligatoris en el termini de temps 

marcat.  

També inclou la presentació dels informes de les pràctiques de laboratori. 

Treballarem amb google-classroom: materials de suport al llibre, tasques, pràctiques, 

connexions google-meet, etc.   

Tots aquests elements seran avaluats tant en el format digital com presencial. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ:  
 Qualificació de l’avaluació: 

- Cada trimestre es realitzaran 2 exàmens que es comptabilitzaran amb un 90%. 

- El primer examen es comptabilitzarà amb un 30 % i el segon examen serà global i 

es comptabilitzarà amb un 60% (entrarà tota la matèria del trimestre). 

- La nota final d'avaluació: 90% d'exàmens 

10% treball a classe, interès i esforç 

- Aquesta nota d'avaluació s'arrodonirà al nombre enter més proper, però per 

calcular la nota mitjana final s’utilitzaran els valors exactes amb decimals. 

       - La nota mínima per obtenir un aprovat és de 5, un cop arrodonida. 

 

* CONFINAMENT: les diferents situacions degudes a la COVID19, confinaments parcials o 

totals, poden fer variar els criteris d’avaluació. La prioritat serà fer els exàmens presencials 

intentant ajustar-se al màxim amb el calendari previst. 

 
 Qualificació final de la matèria: 

- La nota final de curs serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres 

avaluacions sense arrodonir, el resultat de la mitjana s'arrodonirà al nombre 

enter més proper.  
- No es farà mitjana si alguna avaluació no supera el 4. 

 
 Recuperacions: 

- L’alumne que tingui una qualificació inferior a 5 un cop obtinguda la mitjana 

o alguna de les avaluacions no superi el 4, s’haurà de presentar a l’examen 

RIM (recuperació i millora)per avaluacions al juny. 
- Es considera superada la matèria si aquesta qualificació és igual o superior a 

5. 
- En aquesta setmana de RIM es contemplem exàmens finals per pujar nota, 

mai per avaluacions. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 Curs 2020-21 
 

 

 
 Avaluació extraordinària de Juny (ALUMNAT DE 2n BAT): 

- L’alumne què no hagi superat la matèria a la convocatòria de RIM de Maig, 

haurà de concórrer a la convocatòria extraordinària de Juny. L’examen serà 

global de tota la matèria. 
- No es contemplen exàmens finals per pujar nota. 

 
 Avaluació extraordinària de setembre: (ALUMNAT DE 1r BAT) 

- L’alumne què no hagi superat la matèria a la convocatòria de juny, haurà 

de concórrer a la convocatòria extraordinària de setembre. L’examen serà 

global de tota la matèria. 
- La nota final de la matèria no podrà superar el 6. 

 
 Pendents Física 1r (Alumnat de 2n bat): 

- L’alumne què no superi la prova extraordinària de setembre i promocioni al 

curs següent haurà de concórrer a la convocatòria de pendents entre març 

i abril (segons calendari del centre). L’examen serà global de tota la matèria. 

 



 

 QUÍMICA 1r i 2n BAT                       

  CRITERIS D’AVALUACIÓ 

    

 Curs 2020-21 

 

 

METODOLOGIA DE TREBALL 

La matèria de Química s’estructura en tres trimestres o avaluacions. A cada trimestre 

s’avaluarà : 

 
 Elements curriculars: seguiment del llibre amb reforç amb apunts, presentacions, 

vídeos, etc. 

 Treball a classe, interès i esforç: el professor treballarà a classe qüestions i problemes 

exemple, l’alumne treballarà a casa i/o classe les qüestions i problemes indicats. 

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. 

Cada unitat hauran d’entregar uns exercicis obligatoris en el termini de temps 

marcat. 

 Pràctiques de laboratori: l’alumne presentarà un informe individual a ordinador en 

dinA4, preferiblement en forma digital, per a cada una de les pràctiques de 

laboratori realitzades. La presentació de tots els informes serà imprescindible per 

superar  la matèria. 

Treballarem amb google-classroom: materials de suport al llibre, tasques, pràctiques, 

connexions google-meet, etc.   

Tots aquests elements seran avaluats tant en el format digital com presencial. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ:  
 Qualificació de l’avaluació: 

- Cada trimestre es realitzaran 2 exàmens que es comptabilitzaran amb un 

80%. 
- Per superar la matèria és imprescindible acreditar un nivell de coneixements 

suficients del llenguatge químic. S’ha de superar la prova de formulació amb 

un 66%. Es faran recuperacions al llarg del curs fins assolir aquest mínim. 
- El primer examen es comptabilitzarà amb un 30 % i el segon examen serà 

global i es comptabilitzarà amb un 50% (entrarà tota la matèria del trimestre).  
- La nota final d'avaluació:  80% d'exàmens 

       10% treball a classe, interès i esforç 

       10% pràctiques de laboratori. 

- Aquesta nota d'avaluació s'arrodonirà al nombre enter més proper, però per 

calcular la nota mitjana final es farà servir la nota del valor exacte amb 

decimal. 

- La nota mínima per obtenir un aprovat és de 5, un cop arrodonida. 

 

* CONFINAMENT: les diferents situacions degudes a la COVID19, confinaments 

parcials o totals, poden fer variar els criteris d’avaluació. La prioritat serà fer els 

exàmens presencials intentant ajustar-se al màxim amb el calendari previst. 
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  CRITERIS D’AVALUACIÓ 
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 Qualificació final de la matèria: 
- La nota final de curs serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres 

avaluacions sense arrodonir, el resultat de la mitjana s'arrodonirà al nombre 

enter més proper.  
- No es farà mitjana si alguna avaluació no supera el 4. 
- Es considera superada la matèria si aquesta qualificació és igual o superior a 

5. 

 
 Recuperacions: 

- L’alumne que tingui una qualificació inferior a 5 un cop obtinguda la mitjana 

o alguna de les avaluacions no superi el 4 o no hagi superat la prova de 

formulació, s’haurà de presentar a l’examen RIM (recuperació i millora per 

avaluacions) de juny. 
- Es considera superada la matèria si aquesta qualificació és igual o superior a 

5. 
- En aquesta setmana de RIM es contemplem exàmens finals per pujar nota, 

mai per avaluacions. 

 
 Avaluació extraordinària de juny (ALUMNAT 2n BAT) 

- L’alumne què no hagi superat la matèria a la convocatòria de RIM de Maig, 

haurà de concórrer a la convocatòria extraordinària de Juny. L’examen serà 

global de tota la matèria, inclosa la formulació. 
- No es contemplen exàmens finals per pujar nota. 

 
 Avaluació extraordinària de setembre: (ALUMNAT 1r BAT) 

- L’alumne què no hagi superat la matèria a la convocatòria de juny, haurà 

de concórrer a la convocatòria extraordinària de setembre. L’examen serà 

global de tota la matèria, inclosa la formulació. 
- La nota final de la matèria no podrà superar el 6. 
-  

 Pendents Química 1r BAT (Alumnat 2n bat) 

- L’alumne què no superi la prova extraordinària de setembre i promocioni al 

curs següent haurà de concórrer a la convocatòria de pendents entre març 

i abril (segons calendari del centre). L’examen serà global de tota la matèria. 
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  CRITERIS D’AVALUACIÓ 
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METODOLOGIA DE TREBALL 

 

Es posarà a l'abast dels alumnes uns coneixements que es puguin relacionar amb les 

seves vivències, defugint sempre de conceptes abstractes i del formalisme científic. 

Aquests coneixements s’adaptaran  segons les necessitats educatives de cada alumne 

per tal d’assolir les competències bàsiques com a mínim al nivell 1. 

 

La matèria de Física i Química s’estructura en tres trimestres o avaluacions. A cada 

trimestre s’avaluarà: 

 Elements curriculars :  Es realitzaran dues o més proves escrites per trimestre, que 

constaran de qüestions i problemes referents a la matèria impartida en aquest període 

de temps. 

 Activitats d’aprenentatge: L’alumne ha de confeccionar una llibreta o dossier 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. L’alumne ha de presentar via google-classroom tots els informes 

de les pràctiques de laboratori i les diferents tasques i/o activitats digitals. 

 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 . 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

 

 Qualificació de l’avaluació: 

 

 Elements curriculars 
Activitats 

d’aprenentatge 
Interès i esforç 

2n ESO 65 % 25 % 10 % 

PIM* 30 % 40 % 30 % 

3r ESO 75 % 15 % 10 % 

4t ESO 75 % 15 % 10 % 

PDC* 40 % 30 % 30 % 

CONFINAMENT** 30 % 50 % 20 % 

     

*PIM i PDC: els criteris d’avaluació es basen en les adaptacions o plans individualitzats de 

cada alumne en particular segons el Departament d’Orientació del centre. 

 

En cas de confinament parcial es continuarà la tasca docent amb classes telemàtiques i 

tasques al google classroom amb els mateixos criteris d’avaluació que el curs presencial. 

 

**CONFINAMENT: la tasca docent seguirà amb classes telemàtiques i tasques al google 

classroom. Els criteris d’avaluació es modificaran segons les circumstàncies donant 

prioritat a les activitats d’aprenentatge. 
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Les qualificacions de cada avaluació un cop aplicats els criteris pot ser: 

- NA (No assolit): 0 a 4,4 

- AS (Assoliment suficient: 4,5 a 6,4 

- AN (Assoliment notable: 6,5 a 8,4 

- AE (Assoliment excel·lent): 8,5 a 10 

 

L’alumne no supera l’avaluació si el resultat és NA. 

 

 Qualificació final de matèria: 

- La qualificació final de Física i Química  serà la mitjana de les tres avaluacions. 

- Es considera superada la matèria de Física i Química si aquesta qualificació és AS o 

superior.  

 

 Recuperació : 

- Es poden realitzar recuperacions trimestrals si s’escau. 

- L’alumne que tingui una qualificació de NA en alguna avaluació,  haurà de 

realitzar la prova de recuperació de juny de les avaluacions no superades durant 

el curs. 

- Si tot i així, la matèria  no es  supera,  l’alumne haurà de presentar-se a la prova 

extraordinària de juny de la matèria de tot el curs. 

 

 Pendents cursos anteriors: 

 

- Alumnes de 3r d’ESO amb la matèria de Física i química de 2n d’ESO pendent: 

 Poden superar la matèria si superen la 1a i  la 2a avaluació de 3r d’ESO. 

 En cas de no superar les dues primeres avaluacions s’hauran de presentar a la 

prova escrita de pendents que es fa després de la 2a avaluació (a determinar 

segons calendari del centre).  

En aquest cas s’haurà de presentar el dia de la prova un dossier proporcionat 

pel seminari de Física i química. 

 Per superar la matèria es comptabilitzarà: 50 % dossier i 50 % prova escrita. (Pels 

alumnes de PDA s’aplicarà l’adaptació segons les necessitats de l’alumne) 

 Es considera superada la matèria de Física i Química si aquesta qualificació és 

AS o superior.  

 

- Alumnes de 4t d’ESO amb la matèria de Física i química de 3r d’ESO pendent: 

 Els alumnes que cursen la matèria de Física i química a 4t d’ESO poden superar 

la matèria pendent si superen la 1a i la 2a avaluació de 4t. 

 En cas de no superar les dues primeres avaluacions s’hauran de presentar a la 

prova escrita de pendents que es fa després de la 2a avaluació (data a 

determinar segons calendari del centre).  

En aquest cas s’haurà de presentar el dia de la prova un dossier proporcionat 

pel seminari de Física i química. 

 Els alumnes que no cursen la matèria de Física i química a 4t d’ESO per superar 

la matèria han de fer la prova escrita (data a determinar segons calendari de 

centre) i el dossier proporcionat pel seminari. 

 Per superar la matèria es comptabilitzarà: 50 % dossier i 50 % prova escrita. (Pels 

alumnes de PDA s’aplicarà l’adaptació segons les necessitats de l’alumne) 

 Es considera superada la matèria de Física i Química si aquesta qualificació és 

AS o superior.  
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  CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 Curs 2020-21 

 

METODOLOGIA DE TREBALL 
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  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 trimestre es valorarà : 

 

 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. 

 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. 

  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. 

  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 . 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 Qualificació de l’avaluació : 

  

Elements curriculars 45 % 

Treball a classe 20 % 

Informe de pràctiques 25 % 

Interès i esforç 10 % 
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 Curs 2020-21 

 

*CONFINAMENT: les diferents situacions degudes a la COVID19, confinaments parcials o 

totals, poden fer variar els criteris d’avaluació. La prioritat serà fer les pràctiques 

presencials intentant ajustar-se al màxim amb el calendari previst. 

 Qualificació  final  QAS (química aplicada a la salut) : 

 

- La qualificació final serà igual a la nota mitjana aritmètica de les tres les 

avaluacions sense arrodonir, el resultat de la mitjana s’arrodonirà al nombre 

enter més proper. 

- No es farà mitjana si alguna avaluació no supera el 4. 

- Es considera superada la matèria de Química Aplicada si aquesta qualificació 

és igual o superior a 5. 

 
 Recuperacions: 

- L’alumne que tingui una qualificació inferior a 5 un cop obtinguda la 

mitjana o alguna de les avaluacions no superi el 4, haurà de presentar a la 

setmana de  RIM (recuperació i millora per avaluacions) de juny, totes les 

pràctiques i treballs degudament millorats. 
- Es considera superada la matèria si aquesta qualificació és igual o superior 

a 5. 

 
 Avaluació extraordinària de setembre:  

- L’alumne què no hagi superat la matèria a la convocatòria de juny, haurà 

de concórrer a la convocatòria extraordinària de setembre. L’alumne 

haurà de presentar totes les pràctiques i treballs segons les indicacions del 

seminari. 
- La nota final de la matèria no podrà superar el 6. 
-  

 Pendents Química 1r BAT (Alumnat 2n bat) 

- L’alumne què no superi la prova extraordinària de setembre i promocioni al 

curs següent haurà de concórrer a la convocatòria de pendents entre 

març i abril (segons calendari del centre). L’alumne haurà de presentar 

totes les pràctiques i treballs segons les indicacions del seminari. 

 



 
QUÍMICA PRÀCTICA 2n BAT 

  

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

Curs 2020-21 

 

METODOLOGIA DE TREBALL 
La matèria de Química pràctica és una optativa de segon de batxillerat  anual. 

 En cada trimestre s’avaluarà : 

 

 Elements curriculars :  en formen part els continguts donats per tal de poder 

realitzar les pràctiques en cada sessió. 

 Treball a classe : L’alumne ha de confeccionar una llibreta on hi constaran tots els 

apunts de cada pràctica,  les fotocòpies i dossiers 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. 
 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 . 
 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. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 Qualificació de l’avaluació : 

Elements curriculars 10 % 

Treball a classe 40 % 

Informe de pràctiques 20 % 

Interès i esforç 30 % 

 

*CONFINAMENT: les diferents situacions degudes a la COVID19, confinaments parcials o 

totals, poden fer variar els criteris d’avaluació. La prioritat serà fer les pràctiques 

presencials intentant ajustar-se al màxim amb el calendari previst. 

 

 Qualificació  final  Química pràctica: 

- La qualificació final serà igual a la nota mitjana aritmètica de les tres les 

avaluacions sense arrodonir, el resultat de la mitjana s’arrodonirà al nombre 

enter més proper. 

- No es farà mitjana si alguna avaluació no supera el 4. 

- Es considera superada la matèria de Química pràctica si aquesta qualificació 

és igual o superior a 5. 

 
 Recuperacions: 

- L’alumne que tingui una qualificació inferior a 5 un cop obtinguda la 

mitjana o alguna de les avaluacions no superi el 4, s’haurà de presentar a 

una prova i presentar totes les pràctiques degudament millorades la 

setmana de  RIM (recuperació i millora per avaluacions) de maig. 
- Es considera superada la matèria si aquesta qualificació és igual o superior 

a 5. 
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 Avaluació extraordinària de JUNY:  

- L’alumne què no hagi superat la matèria a la convocatòria RIM, haurà de 

concórrer a la convocatòria extraordinària de Juny. L’alumne haurà de fer 

una prova de tota la matèria i presentar totes les pràctiques i treballs segons 

les indicacions del seminari. 


