
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ DE 

BATXILLERAT 
 

 



 

ÍNDEX 
Referents normatius 4 

Aspectes generals 4 

Criteris d’avaluació d’etapa 5 

Criteris d’avaluació de centre 6 
Sessions d’avaluació 7 
Recuperacions i proves extraordinàries 7 

Recuperacions trimestrals 7 
Proves extraordinàries 8 

Avaluació i recuperació del treball de recerca 8 

Promoció de curs i permanència d'un any més en el mateix curs de batxillerat 9 
Promoció 9 
Permanència d'un any més a primer curs 9 
Permanència d'un any més a segon curs 9 
Repetició de la totalitat de matèries del segon curs 9 

Departaments i matèries 11 

Departament de Llengua catalana 12 

Departament de Lengua castellana 13 

Seminari de llengües clàssiques 15 

Departament de llengües estrangeres 17 

Departament de matemàtiques i tecnologia 18 
MATEMÀTIQUES I MATEMÀTIQUES DE LES CIÈNCIES SOCIALS 18 
ECONOMIA I ECONOMIA DE L'EMPRESA 1, 2 19 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL. NIVELL: Batxillerat. 23 

Departament de ciències 25 
1R BAT QUÍMICA 25 
2n de BAT Química 26 
1R i 2n BAT BAT FÍSICA 27 
1r i 2n de BAT BIOLOGIA 29 
1r BAT CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI 30 

Departament humanístic 31 
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI ( 1r de batxillerat) 31 
HISTÒRIA DE L'ART ( 2n de batxillerat) 33 
HISTÒRIA (2n de Batxillerat) 35 
GEOGRAFIA (2n de batxillerat) 37 

 



 
FILOSOFIA 1r de Batxillerat 38 
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 44 
PSICOLOGIA 50 
SOCIOLOGIA 53 
RELIGIÓ 56 

Departament artístic 57 
 
  

 



 

  Criteris d’avaluació del batxillerat 
 

Referents normatius 
 

● ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el            

procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos            

aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del            

batxillerat a distància i del batxillerat nocturn. DOGC núm. 5287, de 30/12/2008. 

● ORDRE EDU/340/2009 , de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del              

batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat. 

● Normatives d’inici de curs que s’actualitzen cada curs escolar. 

● NOFC de l’INS Marta Mata, aprovades el 2018. 
 
 

Aspectes generals 
El batxillerat ha de preparar l’alumnat perquè accedeixi als estudis superiors, i ha de servir               

perquè el màxim nombre d’alumnes progressi en les competències que necessita per a             

la seva realització i desenvolupament personal, així com per a l’exercici de la ciutadania              

activa, la inclusió social i l’accés al treball qualificat. Per aquest motiu s’ha de facilitar               

l’accés als estudis de batxillerat al màxim nombre possible d’alumnes, s’ha de donar             

resposta a la diversitat de l’alumnat garantint tant com sigui possible l’excel·lència però             

també la igualtat real d’oportunitats a tots els i les alumnes i sectors socials sense               

excepció. Per això s’han d’oferir itineraris adaptats als diferents ritmes d’aprenentatge i            

a les diferents situacions personals de l’alumnat. 

L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat ha de ser: 
 

● Contínua : així, s’han d’establir pautes per a l’observació sistemàtica i el           

seguiment de cada alumne. El professorat ha d’establir la realització d’activitats           

de recuperació. En les actes de les sessions d’avaluació que es facin al llarg del               

curs hi haurà d’haver constància dels resultats obtinguts per l’alumnat en les            

activitats de recuperació esmentades. 

● Global : es considera la situació de cada alumne en cada matèria particular i la              

seva evolució de conjunt 

● Formativa:  i regula i orienta el procés educatiu. 

 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0028/f1b97538-86c2-4cf3-838f-ba04c8d3ec1b/09180141.pdf


 

Els referents per a l’avaluació de les matèries seran els  criteris d’avaluació  que estan              

inclosos en les programacions de cada matèria, a l’igual que les activitats d’avaluació i              

de recuperació previstes. 

Els  criteris d’avaluació  són el conjunt d’aspectes acadèmics a tenir en compte per a              

determinar si l’alumnat ha superat cada una de les matèries i si ha superat el curs o                 

l’etapa. Aquests criteris també determinen la forma en la que aquests aspectes són             

avaluats. 

Les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) recullen els criteris generals            

adoptats respecte a l’avaluació de l’alumnat, i respecte al disseny d’activitats           

d’avaluació i recuperació. 

L’alumnat, o els seus pares, mares o representants legals, té dret a sol·licitar al professorat               

aclariments respecte de les qualificacions d’activitats d’aprenentatge, dels informes         

derivats de les sessions d’avaluació trimestral i de les qualificacions finals atorgades            

per l’equip docent, i també pot formular reclamacions sobre aquestes qualificacions           

finals d’acord amb el procediment establert per les NOFC del centre. 

El material que pugui contribuir a atorgar les qualificacions (proves escrites, treballs,            

quaderns de pràctiques, etc.), és convenient comentar-lo i lliurar-lo a l’alumnat com a             

part del seu procés d’aprenentatge. Per tal de garantir el dret a la revisió de               

qualificacions, l’alumnat haurà de conservar fins al final de curs el material que se li lliuri                

i que hagi contribuït a la seva avaluació continuada. També, amb aquesta finalitat, el              

professorat conservarà el seu registre de qualificacions i el material d’avaluació que no             

hagi estat lliurat a l’alumnat (com ara el que s’hagi utilitzat en les avaluacions              

extraordinàries) fins al final de curs. 

 

Criteris d’avaluació d’etapa 
 

El primer referent han de ser els objectius generals de l’etapa, que consisteixen en              

desenvolupar en l’alumnat les capacitats que li permetin: 

● Exercir la ciutadania democràtica, i adquirir una consciència cívica 

responsable. 

● Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones. 
 
  

 



 

● Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries            

per a l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament            

personal. 

● Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua catalana i la 

llengua castellana. 

● Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi amb 

fluïdesa i correcció. 

● Usar amb solvència i responsabilitat les TIC. 

● Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus           

antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de            

manera solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social. 

● Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals. 

● Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels 

mètodes científics. 

● Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, 

treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític. 

● Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic. 

● Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i 

social. 

● Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària. 
 
 

Criteris d’avaluació de centre 
 

Cada departament precisarà en les seves programacions els criteris de qualificació de cada             

matèria respectant les línies generals aprovades pel claustre. Aquests criteris hauran           

de ser comunicats a l’alumnat durant la primera quinzena del curs. 

L’alumnat ha d’haver assistit al  80% de les classes  d’una matèria per poder ser avaluat               

positivament. En cas contrari, l’avaluació serà negativa, havent de presentar- se a les             

recuperacions corresponents. 

Si un alumne no es presenta a un examen per malaltia o per altres causes majors, aquest                 

no se li repetirà a no ser que presenti un justificant mèdic o de l’organisme competent.                

Si no porta el justificant la nota d’aquell examen serà d’un 0. 

 

 



 

Si en un examen el professor/a troba una  xuleta  o veu que l’alumne copia, la nota d’aquell                 

examen serà un 0. 

Si l’alumnat marxa de vacances abans que finalitzi el trimestre, cal la notificació i petició               

oficial del pare/mare o tutor/a al centre per tal que aquest fet es tingui en compte en el                  

moment de l’avaluació. La petició s’ha de fer mitjançant instància entregada a la             

secretaria del centre amb un mínim de 10 dies d’antelació. Si l’alumnat ha assistit a               

més del 80% de les classes del trimestre serà avaluat de la matèria impartida fins al                

moment de la seva marxa, això inclou la possibilitat d’avançar la data d’un examen si               

s’escau. La matèria del trimestre que resti pendent d’avaluar s’acumularà al trimestre            

següent. Si l’alumnat no ha assistit al 80% de les classes la qualificació del trimestre               

serà insuficient i s’haurà de presentar a les recuperacions corresponents. 

 
Sessions d’avaluació 

 
Periòdicament el professorat que imparteix docència a cada grup d’alumnes es reunirà per             

a posar en comú les seves apreciacions sobre el procés d’aprenentatge del grup i de               

cadascun/a dels alumnes. Aquestes valoracions, una vegada debatudes i comentades,          

seran posades a l’abast de la família de l’alumnat a través dels butlletins de qualificació               

i de les entrevistes i comentaris amb el/la tutor/a. 

Es realitzaran les següents sessions d’avaluació: 
 

a. Una primera avaluació al Desembre. 

b. Una segona avaluació al Març. 

c. Una tercera avaluació i la final ordinària al mes de juny ( al maig per als alumnes de 

2n de batxillerat). 

d. Una avaluació extraordinària al setembre per als alumnes de 1r de batxillerat i al              

juny per als alumnes de 2n de batxillerat, dins del terminis establerts pel             

Departament d’Ensenyament. 

Recuperacions i proves extraordinàries 

a. Recuperacions trimestrals 

Cada departament establirà en les seves programacions la manera de recuperar les seves             

matèries al llarg del curs. Les recuperacions trimestrals es faran preferentment a inici             

del trimestre següent . La recuperació del tercer trimestre es farà al juny. 

 



 

No hi ha limitació de nota en les recuperacions de Batxillerat, en el qual també es podran 

fer proves de millora de nota . 

b. Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors 
 

Hi haurà tres convocatòries: una durant el curs, preferentment abans del mes de març, la 

segona al juny i la tercera al setembre 

Cada departament farà constar el tipus de prova en les seves programacions (exàmens, 

lliurament de treballs, presentacions...). 

No hi haurà limitació de nota. 
 

c. Proves extraordinàries 

Aquestes proves s'adrecen als alumnes que, a parer del professorat de la matèria, no hagin               

tingut un rendiment global suficient al llarg del curs a partir dels criteris d'avaluació              

establerts en el currículum. 

Les de 1r de batxillerat es duran a terme al setembre en les dates indicades pel                

Departament d’Ensenyament en les instruccions d’inici de curs. Les proves          

extraordinàries corresponents al 2n curs de batxillerat s'han de fer al juny al llarg dels               

cinc darrers dies de classe del curs, prenent com a referència el calendari lectiu que               

fixa l'Ordre per la qual s'estableix el calendari escolar, per tal que els alumnes que les                

hagin de fer, en el cas d'obtenir el títol de batxiller, puguin presentar-se a les proves                

d'accés a la universitat previstes per a principis del mes de setembre del mateix any. 

Constaran d’una prova escrita. No hi haurà limitació de nota. 
 
 

Avaluació i recuperació del treball de recerca 
 

El treball de recerca de batxillerat es regirà per la seva pròpia normativa, recollida a la  guia                 

del treball de recerca . Aquesta guia amb orientacions sobre el treball i amb els criteris               

de qualificació s’entregarà a l’alumnat de primer de batxillerat durant el primer trimestre             

del curs. 

 
 
 
 
 
 

 



 

Promoció de curs i permanència d'un any més en el mateix 
curs de batxillerat 

Promoció 

Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de primer curs o 

no tinguin superades dues matèries com a màxim. 

Permanència d'un any més a primer curs 

L'alumne que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa en cinc o               

més matèries ha de romandre un any més en el primer curs i l'ha de cursar novament                 

en la seva totalitat. Tanmateix, l'alumne que en finalitzar el primer curs de batxillerat              

tingui avaluació negativa en tres o quatre matèries podrà matricular-se a primer sense             

necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades. Això no obstant, l'alumne que              

ho desitgi podrà optar per tornar a matricular-se íntegrament a primer curs de batxillerat              

renunciant a totes les qualificacions obtingudes. 

Per exercir aquesta opció, l'alumne, o els seus pares o tutors legals si és menor d'edat,                

haurà de signar un document on expliciti la seva renúncia expressa a les qualificacions              

positives que havia obtingut, document que el director del centre haurà de visar i              

incorporar al seu expedient. 

Permanència d'un any més a segon curs 

L'alumne que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui avaluació negativa en algunes              

matèries podrà matricular-se'n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja            

superades. 

Repetició de la totalitat de matèries del segon curs 

L'alumne que cursi segon de batxillerat en règim diürn i obtingui avaluació negativa en              

algunes matèries al final del segon curs, podrà optar també per repetir el segon curs de                

batxillerat en la seva totalitat, si així ho sol·licita i renuncia a les qualificacions              

obtingudes en totes les matèries aprovades. De l'anul·lació de les qualificacions en            

queden excloses, en el cas que haguessin estat aprovades, les matèries següents: 

● Treball de recerca. 

● Estada a l'empresa. 

● Les possibles matèries pendents de primer curs que l'alumne hagués superat en 

cursar el segon curs. 

 



 
L'anul·lació de les qualificacions per renúncia té caràcter definitiu i irrevocable. L'any 

acadèmic cursat per al qual es presenta la sol·licitud de renúncia computarà a efectes 

d'anys de permanència en el batxillerat en règim ordinari diürn. El centre informarà per 

escrit l'alumne sol·licitant, o els seus pares o tutors legals en el cas que sigui menor, de les                  

condicions de la renúncia. 

Per sol·licitar la renúncia a les qualificacions de les matèries aprovades en el segon curs,               

l'alumne, o els seus pares o tutors legals si és menor, ha de presentar al centre on està                  

matriculat de segon no més tard de la finalització del primer trimestre del curs una               

sol·licitud signada per l'alumne, o els pares o tutors legals si cal, amb constància              

explícita que coneix el caràcter irrevocable de la seva renúncia. 

 

  

 



 
 

Departaments i matèries 
 
 

 
Departament de Llengua catalana 

 
Llengua catalana i literatura 1 i 2 
Literatura catalana 

 
 
Departament de Lengua castellana 

 
Lengua castellana y literatura 1 i 2 
Literatura universal 
Literatura castellana 

 
Seminari de llengües clàssiques 

 
Llatí 1 i 2 
Grec 1 i 2 

 
Departament de llengües estrangeres 

 
Anglès 1 i 2 
 

 
 
Departament de matemàtiques i tecnologia 

 
Matemàtiques 1 i 2 
Matemàtiques ciències socials 1 i 2 
Economia de l’empresa 1 i 2 
Tecnologia industrial 1 i 2 

 
 
Departament de ciències 

 
Biologia 1 i 2 
Física 1 i 2 
Química 1 i 2 
Ciències per al món contemporani 1 

 
 

Departament humanístic 

 
Història del món contemporani 
Història de l’art 
Geografia 
Filosofia i ciutadania 
Història de la filosofia 
Psicologia i sociologia 

 
Departament artístic 

 
Educació física 
Dibuix tècnic 1 

 
  

 



 

Departament de Llengua catalana 
 

MATÈRIES: Llengua catalana i literatura 1 i 2. Literatura Catalana 
 
INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ: exàmens i, si s'escau, treballs (de lectura...) 

 

1r i 2n de Batxillerat 

90% coneixements 

10% actituds i habilitats 

 

A efectes de correcció en els exàmens escrits es valorarà l’adequació, cohesió, coherència i              
correcció gramatical dels textos i de les respostes; de tal manera que es descomptarà 0,1               
punts per errada ortogràfica i morfosintàctiques.  Les faltes de tot tipus podran baixar fins              
a 3 punts. 

 
 

1r de Batxillerat: 

Les pautes per a l’avaluació de la matèria de Llengua catalana i literatura de 1r de                
batxillerat es determinen en els següents percentatges: 100% per als coneixements, que            
serà la mitjana dels exàmens i/o treballs (40% parcial, 60% trimestral) tot i que el docent                
reservarà un 10% de la nota basant-se en la participació ,els deures realitzats, l’actitud a               
classe, sempre mantenint com a pauta el que ve determinat al Decret 142/2008, de 15 de                
juliol. L’expressió oral en llengua catalana formarà part d’aquest 10%. Això farà que la nota               
final pugui arrodonir-se a l’alça en els continguts en cas que tot aquest apartat més               
actitudinal obtingui una valoració positiva. 

El sistema de recuperació serà durant la l’avaluació següent.. La tercera avaluació es             
recuperarà al mes de juny. Si arribat el mes de juny l’alumne no ha recuperat la matèria en                  
la seva totalitat haurà de presentar-se a la prova extraordinària del mes de setembre amb               
els continguts de tot el curs. 

2n de Batxillerat: 

Les pautes per a l’avaluació de la matèria de Llengua catalana i literatura de 2n de                
batxillerat es determinen en els següents percentatges: 90% per a continguts que serà la              
mitjana dels exàmens, que, com a mínim, seran de dos per avaluació. La resta, el 10%, es                 

 



 
determinarà a partir de les actituds i de les habilitats de l’alumnat que, de tota manera, es                 
veuran reflectides en l’apartat de conceptes i a l’hora de realitzar els exàmens. Aquest 10%               
es determinarà en els treballs presentats, els deures realitzats, l’actitud a classe, sempre             
mantenint com a pauta el determinat en el Decret 142/2008, de 15 de juliol. L’expressió oral                
en llengua catalana forma part d’aquest apartat. 

El sistema de recuperació serà avaluació per avaluació en el temps que transcorre             
l’avaluació següent. L’última serà al juny i, per últim, al setembre. Aquest sistema de              
recuperació es basarà en els continguts impartits en cada una de les avaluacions 

2n de batxillerat - Literatura catalana 

Si se suspèn l’avaluació, es pot recuperar durant la següent. Al maig es pot recuperar               
qualsevol dels trimestres i en cas que no se n’aprovi algun al juny podrà examinar-se per tal                 
de presentar-se a les PAU al setembre en cas que superi la prova. 

10%: valorarem la presentació puntual i correcta dels deures, portar el material            
puntualment, l’interès i participació que mostrin vers l’assignatura, el comportament correcte           
a les classes, reconeixement dels valors positius que cadascun dels autors pugui            
transmetre i destriament entre altres aspectes menys positius, capacitat crítica. Baixarà la            
nota d’actitud, també, quan l’alumne no ha complert alguna de les normes del centre. La               
presa d’apunts amb correcció també es tindrà en compte. 

90% confecció de treballs i comentaris individuals o en grup amb correcció de conceptes i               
ortografia i expressió correctes, lectura comprensiva i expressiva, recerca d’informació i           
síntesi, creació de textos lit. a partir d’uns models… Valorarem la presentació correcta dels              
treballs diaris; la resposta encertada a les preguntes formulades diàriament i especialment            
en aquest apartat l’examen/exàmens trimestrals. 
 

Departament de Lengua castellana 
 

MATÈRIES: Lengua castellana y literatura 1 i 2, Literatura universal, Literatura castellana. 

a. Criteris de qualificació trimestrals 

100% de conceptes i coneixements avaluables per exàmens. 

Percentatge X de procediments i activitats avaluables. 

Cada professor pot comptar un percentatge diferent si a més a més de l’examen de la                

matèria fa exàmens de lectures obligatòries, redaccions, exposicions orals... Aleshores          

l’examen de la matèria podria valorar-se en un 90% o 80% o fins i tot un 70% si el                   

 



 
professor contemplés altres activitats avaluables. 

INSTRUMENTS D´AVALUACIÓ: 
 

-CONCEPTES I CONEIXEMENTS: Els conceptes s´avaluen mitjançant els exàmens. Al          

batxillerat aquesta nota també inclou els tests de lectura. Les faltes d´ortografia poden             

baixar fins a 2 punts de la nota de l´examen. 

-PROCEDIMENTS I ACTIVITATS: Al batxillerat els procediments inclouen els comentaris          

de text, els apunts, les exposicions orals i les proves de preparació per a la selectivitat.                

Poden ser avaluables o no. 

-ACTITUD: Mostrar una bona educació a l’aula, seguir les normes de convivència que             

consten a l’agenda, fer a diari la feina que encomana el professor i portar els deures                

fets. Les incidències registrades per mal comportament poden fer baixar de 0´5 a 2              

punts la nota global. 

b. Criteris per a les recuperacions de trimestres al llarg del curs 
 

Es poden fer recuperacions complementàries a les oficials de juny i de maig de 2on,               

depenent del criteri del professorat. 

c. Criteris de qualificació final de matèria 

Es fa la  mitjana aritmètica de les tres notes dels trimestres, si aquesta dóna superior a 5,                 

l’alumne aprova la matèria. En el cas de que la matèria doni una quantitat inferior,               

l’alumne va a les recuperacions de juny. 

Al 2on de bat, es poden fer unes recuperacions complementàries a les oficials de maig, una                

quinzena abans. 

A les recuperacions només s’avalua la nota global de conceptes i de coneixements de              

l’examen, que en tot cas ha de ser superior al 5. No es tenen en compte ni els                  

procediments ni l’actitud dels trimestres anteriors. 

 
d. Criteris per a la recuperació de matèries pendents de cursos 

anteriors 

Recuperaran la matèria de castellà del curs anterior els alumnes que facin un examen              

específic de la matèria preparat pel professor del segon curs amb data acordada per              

les dues parts. 

 

 



 

e. Avaluació extraordinària 
 

A l’examen s´ avaluaran tots els conceptes i coneixements del curs anterior. 
 

f. Criteris per pujar nota 
 

Es farà un examen al juny de tota la matèria. La nota final serà la màxima que escullin els 

alumnes. 

 

Seminari de llengües clàssiques 
 

MATÈRIES: Llatí 1 i 2, Grec 1 i Grec 2 
 

Procediments d’avaluació i criteris de qualificació de l’aprenentatge de l’alumnat  
de 1r i 2n Batxillerat Llatí  
 
Tipus d’avaluació  Eines Contingut Percentatge 
a) Inicial Sondeig informal 

en iniciar-se la 
unitat didàctica en 
el momento 
d’introduir 
cada nou tema 

Terminologia i 
conceptes 
gramaticals i 
sintàctics, de 
cultura, 
etc. 

No es puntua, però 
serveix per a 
valorar 
els coneixements 
previs dels alumnes 

b) Formativa Correcció de 
deures i exercicis 
realitzats a casa  i a 
classe. 

Llengua i cultura i 
civilització. 
Literatura 

Aplicació del 
percentatge 

establert  
 

Els exercicis 
realitzats a casa 

arrodoniran a l’alça 
la nota obtinguda 

(10%) 

c) Final de trimestre Examen 
 

Llengua (60%) i 
cultura i civilització 
(40%) 
Lectures  
examen escrit 
sobre el contingut 
de les lectures 

d) Final de curs En ser avaluació contínua, prevaldrà la nota de la 3a 
avaluació 

e) Recuperació  Aprovar la prova dels continguts del trimestre següent suposa la 
superació de l’anterior suspès (avaluació contínua). L’alumne/a 
que aprova el 3r trimestre aprova la materia. 
El tercer trimestre suspès es recuperarà mitjançant un examen 
final escrit al juny. 

f) Matèria pendent 
del curs anterior 
 

Els estudiants de 2n de Batxillerat podran recuperar la matèria 
pendent de 1r mitjançant l’examen oficial establert segons la 
normativa vigent que tindrà lloc al 2n trimestre 

g) Arrodoniment de 
la qualificació  

Segons la normativa vigent, la qualificació s’expressa amb un 
nombre enter del 0 al 10. Les qualificacions obtingudes 
s’arrodoniran al nombre superior quan se superin en 0,75 

 



 
decimals o més la nota obtinguda sempre i quan l’alumne hagi 
fet de manera habitual els deures i no tingui tasques pendents 
de lliurar. 

 

Les faltes d’ortografia en els exercicis escrits descomptaran 0,1 punts (encara que la falta estigui 
repetida) fins a un total de 2 punts de la nota total obtinguda. 

El criteri per recuperar proves/exàmens/... a alumnes que no els realitzin en la data inicialment 
prevista per un  motiu degudament justificat  és el següent: si no es pacta prèviament un altre acord, 
per defecte, l’alumne/a té l’obligació de realitzar la prova en la primera sessió en què s’incorpori . 

L’arrodoniment de una nota amb decimals es farà de la següent manera: només a 
partir del decimal 0’7 es passarà a la unitat següent. Exemple: 6’1, 6’2, 6’3, 6’4, 6’5 i 
6’6 = 6; 6’7, 6’8 i 6’9 = 7. 
 
 
 
Procediments d’avaluació i criteris de qualificació de l’aprenentatge de l’alumnat de 1r i 2n 
Batxillerat Grec  

 
Tipus d’avaluació  Eines Contingut Percentatge 
a) Inicial Sondeig informal 

en iniciar-se la 
unitat didàctica en 
el momento 
d’introduir cada nou 
tema 

Terminologia i 
conceptes 
gramaticals i 
sintàctics, de 
cultura, etc 

No es puntua, però 
serveix per a 
valorar els 
coneixements 
previs dels alumnes 

b) Formativa  
 

Correcció de 
deures i 
exercicis realitzats 
a classe i a casa. 
 

Llengua i 
cultura i civilització  
etimología. 
Lectures  
 

 
Aplicació del 
percentatge 
establert  
Els exercicis 
realitzats a casa 
arrodoniran a l’alça 
la nota obtinguda 

c) Final de trimestre  
 
 

Examen  
 

Llengua (50%) i 
cultura i civilització i 
lectures (40%) 
etimología (10%) 

d) Final de curs  En ser avaluació contínua, prevaldrà la nota de la 3a 
avaluació 

e) Recuperació 
dels 
trimestres 
suspesos 
 

Aprovar la prova dels continguts del trimestre següent suposa la 
superació de l’anterior suspès (avaluació contínua). L’alumne/a 
que aprova el 3r trimestre aprova la materia. 
El tercer trimestre suspès es recuperarà mitjançant un examen 
final escrit al juny. 

f) Matèria pendent 
del curs anterior 
 

Els estudiants de 2n de Batxillerat podran recuperar la matèria 
pendent de 1r mitjançant l’examen oficial establert segons la 
normativa vigent, el qual tindrà lloc al 2n trimestre. 

g) Arrodoniment de 
la qualificació 

Segons la normativa vigent, la qualificació s’expressa amb un 
nombre enter del 0 al 10. Les qualificacions obtingudes 

 



 
 s’arrodoniran al nombre superior quan se superin en 0,75 

decimals o més la nota obtinguda sempre i quan l’alumne hagi 
fet de manera habitual els deures i no tingui tasques pendents 
de lliurar. 

Les faltes d’ortografia en els exercicis escrits descomptaran 0,1 punts (encara que la falta estigui 
repetida) fins a un total de 2 punts de la nota total obtinguda. 

El criteri per recuperar proves/exàmens/... a alumnes que no els realitzin en la data inicialment 
prevista per un  motiu degudament justificat  és el següent: si no es pacta prèviament un altre acord, 
per defecte, l’alumne/a té l’obligació de realitzar la prova en la primera sessió en què s’incorpori . 

L’arrodoniment de una nota amb decimals es farà de la següent manera: només a 
partir del decimal 0’7 es passarà a la unitat següent. Exemple: 6’1, 6’2, 6’3, 6’4, 6’5 i 
6’6 = 6; 6’7, 6’8 i 6’9 = 7. 
 
 
 

Departament de llengües estrangeres 
 

MATÈRIES: Anglès 
 

PRIMER BAT 

Per superar la matèria, l’alumnat ha de treure, com a mínim, un 5 a l’examen. La nota final es 
calcularà de la següent manera: 

Examen 80% 

Homework 20% 

L’avaluació és contínua, per tant, l’alumnat que aprova l’últim trimestre, supera la matèria. L’alumnat 
que no superi l’últim trimestre, haurà de recuperar tot el curs. Hi haurà un prova al setembre on 
entraran tots els continguts explicats al llarg de tot el curs. Per  superar la matèria, l’alumne haurà 
de treure com a mínim un 5. 

SEGON BAT 

Per superar la matèria, l’alumnat ha de treure, com a mínim, un 5 a l’examen. La nota final es 
calcularà de la següent manera: 

Examen 90% 

Homework 10% 

L’avaluació és contínua, per tant, l’alumnat que aprova l’últim trimestre, supera la matèria. L’alumnat 
que no superi l’últim trimestre, haurà de recuperar tot el curs. 

 
 

 



 

Departament de matemàtiques i tecnologia 
 

MATÈRIES: Matemàtiques 1 i 2, Matemàtiques de les ciències socials 1 i 2, Economia, Economia 

de l’empresa 1 i 2, Tecnologia industrial 1 i 2. 

 

MATEMÀTIQUES I MATEMÀTIQUES DE LES CIÈNCIES SOCIALS 

a. Criteris de qualificació trimestrals 
 

● Els continguts estan distribuïts en diferents unitats didàctiques, i repartits en tres            
trimestres. 

● Al llarg, i sobretot, al final de cada unitat didàctica l’alumne resoldrà una sèrie              
d’exercicis i problemes amb la finalitat de consolidar els objectius específics de            
cada unitat. 

● En cada trimestre es realitzaran dues proves escrites, de manera que a la segona              
també podran preguntar-se continguts de la primera (matèria acumulativa).         
Aquestes es realitzaran per tal de valorar el grau d’assoliment dels objectius. En             
base a les qualificacions obtingudes en aquestes proves es donarà a cada            
alumne la qualificació del trimestre, que s'obtindrà per la fórmula següent: 

 
 

● Permetent afegir a aquesta un màxim d'un punt per activitats de classe:            
preguntes orals, petites proves escrites, pràctiques d'informàtica, exercicis...En el         
cas de les matemàtiques de ciències socials, solament es considerarà aquest           
punt a primer de batxillerat. 

● La nota trimestral que constarà en l'acta d'avaluació s'obtindrà per arrodoniment           
a l'enter més proper en el cas que sigui superior a 5. En cas contrari, es farà la                  
part entera. 

● Per tal de contribuir a la transversalitat de les matèries, el departament de             
matemàtiques ha decidit que baixarà la nota d'una prova escrita mig punt, en el              
cas que s'hi detectin més de quinze errades lingüístiques diferents. 

● En cas que un alumne no superi un trimestre (nota inferior a 5), se li oferirà la                 
possibilitat de realitzar activitats de recuperació, el resultat de les quals es farà             
constar en les actes de les sessions d’avaluació. Dites activitats consistiran en la             
realització d’una prova escrita i el lliurament voluntari per part de l’alumne            
d’exercicis de reforç, que seran valorats amb una puntuació màxima d'un punt a             
la nota trimestral. 

● Tant la realització de la prova com el lliurament de les activitats es duran a terme                
durant el trimestre següent i seran concretades pel professor. Per motius           
evidents, les activitats de recuperació del tercer trimestre no es realitzaran. 

 



 

● Els alumnes que no hagin superat algun trimestre i no obtinguin un apte en la               
qualificació de final de curs, caldrà que es presentin a la prova extraordinària de              
juny per tal de recuperar tal trimestre. 

● Els alumnes que superin un trimestre es podran presentar a una prova de millora              
de nota, que es realitzarà el dia de les proves de recuperació trimestrals. 

● La qualificació final de curs serà la nota mitjana dels tres trimestres, en el cas que                
la nota sigui igual o superior a 4. Aquesta qualificació s'obtindrà arrodonint a             
l'enter més proper. 

● D'acord amb els criteris d'avaluació de centre, l'alumne que no assisteixi a un             
mínim del 80% de les classes de matemàtiques del trimestre tindrà una nota de              
zero a la qualificació trimestral. 

b. Criteris per a les recuperacions de trimestres al llarg del curs . 
 

● Quan es recupera? 
 

Recuperació 1ª Avaluació: Després de les vacances de Nadal Recuperació 

2ª Avaluació: Després de les vacances de Setmana Santa 

Recuperació 3ª Avaluació: Durant el mes de juny 
 

● Com es recupera? 
 

Realització d’una prova escrita. A MATEMÀTIQUES i MATEMÀTIQUES DE LES CIÈNCIES           

SOCIALS lliurament voluntari per part de l’alumne d’exercicis de reforç, que seran            

valorats amb una puntuació màxima d'un punt a la nota trimestral. 

 
 

ECONOMIA I ECONOMIA DE L'EMPRESA 1, 2 
 

1. Es realitzaran dues proves escrites al llarg de cada avaluació. Aquestes proves            

es basaran en un recull d’activitats i/o preguntes teòriques semblants a les treballades             

a classe. 

2. Per tal de dur a terme el seguiment de cada alumne/a es proposaran fitxes amb               

activitats que es realitzaran a la classe o bé com a feina complementària a fer a casa. 

3. Per a l’avaluació sumativa dels diferents trimestres de la matèria es tindrà en             

compte els següents percentatges: 

a. El 70% de la nota final vindrà determinada per la mitjana de les diferents              

proves escrites realitzades al llarg del trimestre o període d’avaluació. 

b. Un 20% de la nota final es calcularà a partir de la mitjana de les fitxes                

 



 
d’activitats realitzades, durant el procés d’aprenentatge-ensenyament, que el        

professor decideixi tenir en compte com a activitats d’avaluació (exercicis          

proposats a classe, treballs en grup, recerca i resum d’informació o de notícies             

de premsa relacionades amb el tema, estudi i anàlisis de casos, etc). 

Nota: S’hauran de respectar els terminis de lliurament dels treballs i dossiers 

que indiqui el professor. Les activitats que no es lliurin o es lliurin fora de termini 

tindrà un valor de zero en el càlcul de la nota d’aquest apartat. 

c. Un 10% de la nota final derivarà de l’actitud. En principi s’avaluaran dos 

aspectes: el comportament i la participació a classe (5% cada aspecte). 

** Dins del comportament s’inclouran: 
 

- la puntualitat, 
- la realització i presentació en la data establerta de totes les activitats encomanades a 

classe, 
- no tenir incidències ni observacions negatives, 
- el respecte envers el professor i els companys, 
- saber estar i treballar, etc. 

 
Cada observació negativa, cada retard, cada cop que no es fan els deures, no lliurar 

les tasques encomanades el dia marcat o qualsevol altre cosa negativa anirà 

restant 0,05. Tenir incidències representarà una disminució de 0,25 punts. 

** Dins de la participació s’inclourà el fet de sortir a la pissarra a fer deures i 

intervenir de manera activa i profitosa a les classes. Aquest 0,50 es 

determinarà tenint en compte la següent gradació: mai/quasi mai/a 

vegades/quasi sempre/sempre. 

** La nota mínima d’actitud serà de 0 i la màxima 1 punt, no podent ser 

negativa en cap cas. 

d. A batxillerat les notes finals s’han d’expressar en nombre enter. Per això, caldrà             

arrodonir la nota final de cada trimestre. 

- En el cas que la nota sigui superior a 5, s’arrodonirà per excés sempre i quan la                 

nota d’actitud sigui superior a 0,7. Si la nota d’actitud és inferior a 0,7 s’arrodonirà per                

defecte. 

- En el cas que la nota sigui inferior a 5, només s’arrodonirà per excés si la nota                 

és de 4,7 en amunt i la nota d’actitud del trimestre superior a 0,7. 

- En el cas que la nota sigui inferior a 4,7 s’arrodonirà per defecte 

 



 
independentment de la nota d’actitud que hagi obtingut l’alumne. 

4. Faltes d’assistència: 

5.  
- Quant a les faltes d’assistència, cal recordar que a batxillerat per a ser avaluat              

positivament en una matèria cal com a mínim assistir al 80% de les classes. 

- Quan l’alumne/a no es presenti a una prova d’avaluació serà necessari portar un             

justificant adjuntant prova documental per tal de poder-lo realitzar un altre dia. La             

manca d’aquest justificant “oficial” implicarà la realització de la prova en època de             

recuperació de la matèria. En tot cas, serà el professor de la matèria qui ho decidirà                

en última instància. 

6. La nota final de curs de la matèria serà la mitjana aritmètica de les tres               

avaluacions fetes al llarg del curs, sempre i quan la qualificació trimestral sigui igual o               

superior a 4. Si aquesta mitjana és inferior a 5, l’alumne/a haurà de recuperar. 

7. Durant el mes de juny es podran fer no només activitats de recuperació sinó que               

també de millora. L’alumnat que es presenti a les proves de millora haurà de              

presentar-se de tota la matèria. 

8. Recuperacions: 
 

- Aquells alumnes que obtinguin una nota inferior al suficient (5) en alguna de les              

avaluacions, hauran de fer la prova de recuperació corresponent, de manera           

obligatòria, si volen superar la matèria. 

- Per poder considerar que l’alumne/a ha recuperat caldrà obtenir una nota           

mínima de 5 en cada avaluació o trimestre. 

- La nota final de cada recuperació no podrà superar el cinc, tot i que l’alumne               

hagi tret més nota. 

- Estan previstes tres recuperacions durant el curs: una per a cada trimestre o             

període d’avaluació: Nadal (1r avaluació), Setmana Santa (2n avaluació) i juny (3r            

avaluació/final). També hi haurà la recuperació extraordinària de setembre. 

- Els alumnes que tinguin les tres avaluacions suspeses no tindran l’opció de            

recuperar al juny i hauran de presentar-se a la prova extraordinària de setembre. La              

resta sí que podran presentar-se a la prova de recuperació de juny. 

- L’alumne/a que vagi a la recuperació de setembre haurà de recuperar tota la matèria. 

 
 



 
-  Quan hi hagi alumnes de 2n de batxillerat amb l’economia de l’empresa com a matèria                

pendent de primer, es consideraran els següents criteris: 

 
● Hi haurà dues convocatòries per presentar-se (febrer i maig). 
● Caldrà presentar-se a una prova de tota la matèria. 
● La nota de recuperació serà de cinc, independentment de la nota que tregui 

l’alumne. 

9. Activitats de millora de nota: en general s’aplicaran els següents criteris: 
 

- Es realitzarà una única activitat de millora a final de curs per a tots aquells alumnes 

que vulguin millorar la seva nota final de juny. 

- La prova de millora que es faci al juny, abans de l’avaluació final, serà de tot el 

treballat al llarg del curs i consistirà en una prova escrita. 

- Segons la nota que s’obtingui en aquesta prova, es revisarà la nota a l’alça: 

- Un punt si l’alumne obté un notable: entre 7 o 8. 

- En el cas que l’alumne obtingui una nota de 9 o 10 s’apujarà la nota final en 

dos punts. 

- Si l’alumne obté una nota de 5 o 6, la nota final no variarà. 

 
- Finalment, si l’alumne suspèn la prova es revisarà la nota a la baixa en un punt. 

 
  

 



 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL. NIVELL: Batxillerat. 
1. Consideracions prèvies que apliquem a nivell de departament 

L’alumnat al que se li agafa copiant tindrà suspesa la prova i, per tant, el percentatge que                 

representa la prova serà de 0. Per aprovar és necessari no tenir més del 20% de faltes                 

sense justificar. Quan sigui menor el percentatge, es tindrà en compte en la ponderació              

de la nota trimestral. 

2. Criteris de qualificació trimestrals 

L'avaluació sumativa del trimestre es realitzarà tenint en compte: 

● Conceptes: 80 % 

● Procediments: 10 % 

● Actitud: 10% 

Conceptes: 80 % 

1. Durant cada trimestre es farà 1 prova escrita. Si un alumne no es presenta a un 

examen tindrà una nota de 0. 

2. Es realitzarà un examen de recuperació del trimestre (un cop s’hagi acabat 

aquest), en el qual la nota màxima serà d’un 5. 

3. No es repetirà cap examen per als alumnes que no s’hagin presentat el dia de la                

prova. Si aquesta absència està totalment justificada (justificant mèdic o justificant           

oficial d’algun deure inexcusable) l’alumne podrà fer la recuperació de la part a la qual               

no s’ha presentat al trimestre següent o bé a l’examen de suficiència de setembre (juny               

per als de segon de batxillerat ) si es tracta del tercer trimestre. Només en aquest cas la                  

nota de la recuperació pot ser superior a 5. 

Procediments: 10 % 

1. Control a l'atzar de les activitats fetes a classe i a casa. 

2. Presentació acurada i puntual dels treballs d'ampliació. 

3. Presentació davant la classe d'alguna part de la teoria d'un tema. 

4. Preguntes fetes a classe 

Actitud: 10% 

1. Participació a classe. 

2. Actitud de respecte a classe, vers als companys i professora 

3. Assistència i puntualitat a classe: per aprovar es necessari no tenir més del 20%              

de faltes sense justificar. Quan sigui menor, es tindrà en conte en la ponderació de la                

nota. 

Per realitzar  l’avaluació final  de curs de la matèria de Tecnologia Industrial es valorarà la 

 



 
mitjana aritmètica dels tres trimestres, sempre i quant cap dels tres trimestres s’hagi 

avaluat amb una nota  inferior a 4  , i no s'hagin suspès més d'un:  Nota final = 1/3 *(1r 

trimestre) + 1/3* (2n trimestre) + 1/3* (3r trimestre) 

 
La nota final ha de ser igual o superior a 5 per tal de poder superar la matèria.  

 
A més, es farà la Convocatòria Extraordinària de setembre per als trimestres suspesos; la nota               
d’aquestes recuperacions farà mitjana amb la nota de la resta de trimestres. Un alumne que no es                 
presenta a les recuperacions de setembre es qualificarà amb 1; quedant tota la matèria suspesa.  
 
La  valoració dels problemes i de les qüestions de les proves escrites  es realitzarà seguint els 
criteris següents:  
1. Si només té bé el plantejament: 2 ( sobre 10 )  
2. Bé el plantejament i resolució matemàtica: 4 ( és a dir, es restarà 3 punts en cada exercici on 
faltin les unitats en els desenvolupaments o bé si hi ha cap càlcul erroni i 3 més si al resultat no 
figuren les unitats demanades o bé si el càlcul no és correcte).  
3. Bé el plantejament, la resolució, i totes les unitats transformades correctament: 8  
4. Ben indicat i explicat el procés amb lletra i números entenedors: 10  
 
A més:  
1. Es baixarà 2 punts a totes les preguntes on no s'hagi respectat la simbologia demanada.  
2. No s'acceptarà com a vàlid un esquema on la simbologia no sigui clara i entenedora en tots els 
seus detalls i segons indicacions donades a classe.  
3. No es consideraran aquelles explicacions descriptives que no siguin clares i entenedores.  
4. Es valorarà positivament la pulcritud, concisió, precisió i claredat en la presentació.  
 
Per exemple, el plantejament d'un problema només cal que inclogui comentaris concisos com : 
“Suposant el fregament negligible s'obté...”  
És a dir, per obtenir la màxima puntuació cal arribar al resultat numèric correcte, amb les unitats                 
correctes; presentar els gràfics ( on calguin) indicant les escales amb unitats correctes ; presentar               
els esquemes , diagrames de blocs, etc, sense ambigüitats.  
 

 
 
 

  

 



 

Departament de ciències 
 

MATÈRIES: Biologia 1 i 2, Física 1 i 2, Química 1 i 2, Ciències del Món Contemporani 

1R BAT QUÍMICA 
 

Els criteris de qualificació seran els següents: 

● Observació directa i actitud vers l’assignatura. Assistència a classe. Deures,          

treball diari: 10% (cada retard, no assistència sense justificació, deures no           

realitzats dins del termini suposarà 0,1 punts menys dintre del 10% de la nota). 

● Dossier i informes de pràctiques: 10%. Obligatori presentar-los el dia de           

l’examen. En el cas de presentar-lo amb retard (màxim 1 setmana), es valorarà             

la meitat de la puntuació. La presentació del dossier i informes de pràctiques és              

condició indispensable però no suficient per aprovar la matèria. En cas que            

l’alumne no presenti dossier i/o informe de pràctiques el trimestre quedarà           

automàticament suspès. 

● Proves escrites: 80%: (ES PENALITZARÀ AMB 0,5 PUNTS EN CAS QUE           

L’ALUMNE FACI MÉS DE 15 FALTES D’ORTOGRAFIA) 

 

La qualificació es realitzarà numèricament, valorant de 0 a 10. Per a superar cadascuna de               

les unitats didàctiques, els alumnes hauran d’obtenir una qualificació mínima de 5. En             

el cas dels exàmens d’avaluació, es farà mitjana amb la resta d’apartats, sempre que              

l’alumne hagi obtingut com a mínim un 3,5. De no ser superada una determinada unitat               

didàctica, s’aplicarà l’apartat de recuperació. 

Les proves escrites presentaran preguntes dels continguts vistos a classe i al laboratori i              

tindran diversos graus de dificultat, planificant-se nou exàmens per a tot el curs, un per               

unitat didàctica. 

És obligatori per als alumnes de 1r de BAT presentar els informes de pràctiques. En cas de                 

no presentar-los la matèria quedarà suspesa 

També es programarà una recuperació (examen) per trimestre que es realitzarà després de             

l’avaluació. Abans dels exàmens, incloses les recuperacions, es faran activitats de           

repàs. 

La nota final del curs serà la mitja de la nota dels tres trimestres, de manera que si un                   

 



 
alumne obté una qualificació de 5 punts o més haurà superat la matèria, amb la               

condició d’haver superat dos trimestres, i si no ho aconsegueix, o si que ho ha fet però                 

vol pujar la seva nota, tindrà l’oportunitat de fer l’avaluació extraordinària al setembre,             

que consistirà en un examen final de tota la matèria, treballs, presentacions..., o             

combinacions d’aquests, de manera que si obté un 5 o més, superarà la matèria. Cal               

destacar que l’avaluació extraordinària no serà de mínims. 

Existeix la possibilitat de millorar la nota de curs, realitzant un únic examen a final de curs                 

amb tots els continguts treballats. S’aplicarà la millor nota obtinguda per l’alumne/a. 

Durant tot el curs es realitzaran  pràctiques al laboratori. 

Per poder fer la prova al setembre als alumnes suspesos se’ls encomanarà un treball              

d’estiu què serà condició necessària però no suficient per poder fer la prova i superar la                

matèria. 

2n de BAT Química 
 

L’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge ha de quantificar-se, per a la qual cosa            

se segueixen uns criteris de qualificació. 

Tenint en compte tot això, no es concedeix la mateixa importància als diferents instruments              

d’avaluació. L’observació directa s’ha de tenir en compte en el moment de qualificar, però és un                

instrument amb una gran càrrega subjectiva, per la qual cosa el seu pes no pot ser el mateix que el                    

que aporten les proves orals i escrites, que són més objectives. 

 

Els criteris de qualificació seran els següents:  

● Observació directa i actitud vers l’assignatura. Assistència a classe. Deures,          

treball diari: 10% (cada retard, no assistència sense justificació, deures no realitzats            

dins del termini suposarà 0,1 punts menys dintre del 10% de la nota. 

● Dossier i informes de pràctiques: 10%. Obligatori presentar-los el dia de l’examen.            

En el cas de presentar-lo amb retard (màxim 1 setmana), es valorarà la meitat de la                

puntuació. La presentació del dossier i informes de pràctiques és condició           

indispensable però no suficient per aprovar la matèria. En cas que l’alumne no             

presenti dossier i/o informe de pràctiques el trimestre quedarà automàticament          

suspès. 

● Proves escrites: 80%  (ES PENALITZARÀ AMB 0,5 PUNTS EN CAS QUE           

L’ALUMNE FACI MÉS DE 15 FALTES D’ORTOGRAFIA) 

 



 
 

Les proves escrites presentaran preguntes dels continguts vistos a classe i al laboratori i              

tindran diversos graus de dificultat, planificant-se 1 examen per unitat didàctica. 

També es programarà una recuperació (examen, treball, presentació...) per trimestre que es            

realitzarà un cop acabat el mateix. Abans dels exàmens, incloses les recuperacions, es faran              

activitats de repàs. 

La nota de cada trimestre es calcularà ponderant els diversos criteris exposats anteriorment.             

Es considerarà que l’alumne supera el trimestre si obté una nota mitja de 5 punts o més, amb la                   

condició d’haver tret un mínim de 3,5 punts a cadascun dels exàmens. Si la mitja és de 4 o més                    

però no compleix aquesta condició, es considerarà que no superarà el trimestre i se li posarà la nota                  

de 4. L’alumne haurà de fer la recuperació de tot el trimestre, encara que tingui alguna unitat                 

superada. 

La nota final del curs serà la mitja de la nota dels tres trimestres, de manera que si un                   

alumne obté una qualificació de 5 punts o més haurà superat la matèria, amb la condició d’haver tret                  

un mínim de 4,1 punts en cada trimestre, i si no ho aconsegueix, o si que ho ha fet però vol apujar la                       

seva nota, tindrà l’oportunitat de fer l’ avaluació extraordinària , i que consistirà en la realització d’un               

treball amb activitats de repàs del trimestre o trimestres suspesos i a continuació un examen final de                 

la part de matèria suspesa, de manera que si obté un 5 o més, superarà la matèria en el cas que                     

estigui suspesa. Cal destacar que l’avaluació extraordinària no serà de mínims. 

Existeix la possibilitat de millorar la nota de curs, realitzant un únic examen a final de curs                 

(maig) amb tots els continguts treballats. S’aplicarà la millor nota obtinguda per l’alumne/a. 

 

1R i 2n BAT BAT FÍSICA 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

Consideracions prèvies que apliqueu a nivell de departament ( alumnes que copien,            

absentisme...)  

Si durant el curs, un alumne, no es presenta a l'examen, per poder optar a fer l'examen en                  

un altre moment, l'alumne, haurà de presentar un justificant d’una entitat oficial, com a              

molt tard, el primer dia de classe que hi assisteixi després de l'examen. La data de                

l'examen la decidirà la professora i li comunicarà a l'alumne, com a mínim, una setmana               

abans de la data.  

Si un alumne copia o se li agafa una «xuleta» tindrà un zero de l'examen  

 



 

 

Criteris de qualificació trimestrals :  

Assistència, puntualitat, deures diaris: 10%. Cada retard, no assistència no justificada i            

deure no realitzat dins de termini suposarà 0,1 punts menys dins el  10 % de la nota.

 

Dossier i informes de pràctiques: 10% Obligatori presentar-los el dia de l’examen. En el cas               

de presentar-ho amb retard (màxim una setmana), es valorarà la meitat de la             

puntuació. Es tindrà en compte la presentació i que tots els exercicis i informes de               

pràctiques estiguin realitzats. 

Proves escrites: 80%. 

Les proves escrites presentaran preguntes dels continguts vistos a classe i al laboratori i              

tindran diversos graus de dificultat. La nota de cada trimestre es calcularà ponderant             

els diversos criteris exposats anteriorment. Es considerarà que l’alumne supera el           

trimestre si obté una nota mitja de 5 punts o més, amb la condició d’haver tret un mínim                  

de 3,5 punts a cadascun dels exàmens. Si a l’examen hi ha 15 o més faltes                

lingüístiques es descomptaran 0,5 punts de la nota de cada grup de contingut. 

 

Criteris per a les recuperacions de trimestres al llarg del curs. 

L’alumne haurà de fer la recuperació de les unitats no superades. La nota màxima de la                

recuperació serà un 6 si la nota d’examen de recuperació és 7,9 o més.

 

Criteris per a pujar nota de la matèria.  

Si un alumne vol pujar nota de la matèria, ho haurà de comunicar a la professora no més                  

tard de quinze dies de finalitzar el curs. La professora, en data concretada, proposarà a               

l’alumne interessat un únic examen de tots els continguts treballats en el curs. Un únic               

examen a final de curs amb tots els continguts treballats durant el curs. S’aplicarà la               

millor nota obtinguda per l’alumne. 

 

Criteris de qualificació final de matèria ( quan es considera que aquesta s'ha superat              

i com es calcula la nota final):  

 



 

La nota final del curs serà la mitja de la nota dels tres trimestres, de manera que si un                   

alumne obté una qualificació de 5 punts o més haurà superat la matèria, amb la               

condició d’haver tret un mínim de 5 punts en cada trimestre.  

Avaluació extraordinària de setembre ( especifiqueu els instruments d'avaluació : treball           

d'estiu, proves... i el pes que tenen ) 

En el cas de no haver superat la matèria tindrà l’oportunitat de fer l’avaluació extraordinària               

i que consistirà en la realització d’un examen de tots els continguts del curs, de manera                

que si obté un 5 o més, superarà la matèria. 

Criteris per a la recuperació de matèries pendents de cursos anteriors ( temporització tenint              

en compte que hi ha convocatòries a mig curs , juny i setembre, tipus de proves i/o                 

treballs...)  

Es programarà a mig curs un examen de recuperació de la matèria pendent que consistirà               

en la realització d’un examen de tots els continguts del curs, de manera que si obté un                 

5 o més, superarà la matèria.  

 

1r i 2n de BAT BIOLOGIA 
 

La nota trimestral s’ob�ndrà de la valoració del treball realitzat, dels deures i de l’assistència a                

classe. 

-80% de continguts (coneixements ). 

-10% de procediments (treballs i deures realitzats diàriament.) 

-10% d’actitud (a l’ aula-laboratori-sortides). 

Descomptarem 0,5 punts si l’alumne fa més de 15 faltes ortogràfiques. 

Es valorarà també la presentació d’ac�vitats, assistència i puntualitat. L’assistència és obligatòria.  

L’avaluació quedarà aprovada sempre i quan el valor sigui més gran i igual a 5 

  

 



 
Avaluació final 

Si els tres trimestres estan aprovats, la nota final correspondrà a la mitjana. 

Si un trimestre està suspens es farà la mitjana. Si la mitjana és major o igual a 5 la matèria quedarà                     

aprovada. Si la mitjana és menor a 5 estarà suspesa i l’alumne haurà de presentar-se a l’examen                 

final. 

 
 

1r BAT CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI 
 

L’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge ha de quantificar-se, per a la qual cosa            

se segueixen uns criteris de qualificació. 

Tenint en compte tot això, no es concedeix la mateixa importància als diferents instruments              

d’avaluació. L’observació directa s’ha de tenir en compte en el moment de qualificar, però és un                

instrument amb una gran càrrega subjectiva, per la qual cosa el seu pes no pot ser el mateix que el                    

que aporten els quaderns i les proves orals i escrites, que són més objectives. 

Els criteris de qualificació seran els següents:  

● Observació directa i actitud vers l’assignatura: 10%. 

● Dossier i exercicis: 10%. 

● Proves escrites: 80% 

 

La qualificació es realitzarà numèricament, valorant de 0 a 10. Per a superar cadascuna de les                

unitats didàctiques, els alumnes hauran d’obtenir una qualificació mínima de 5. En el cas dels               

exàmens d’avaluació, es farà mitjana amb la resta d’apartats, s empre que l’alumne hagi obtingut              

com a mínim un 3,5 . De no ser superada una determinada unitat didàctica, s’aplicarà l’apartat de                

recuperació.  

 

Les proves escrites presentaran preguntes dels continguts vistos a classe i al laboratori i              

tindran diversos graus de dificultat, planificant-se nou exàmens per a tot el curs, un per unitat                

didàctica. També es programarà una recuperació (examen) per trimestre que es realitzarà després             

de l’avaluació. Abans dels exàmens, incloses les recuperacions, es faran activitats de repàs. 

 

La nota final del curs serà la mitja de la nota dels tres trimestres, de manera que si un                   

alumne obté una qualificació de 5 punts o més haurà superat la matèria, amb la condició d’haver                 

superat dos trimestres, i si no ho aconsegueix, o si que ho ha fet però vol pujar la seva nota, tindrà                     

l’oportunitat de fer l’ avaluació extraordinària , que serà personalitzada per a cada alumne, i podria              

 



 
consistir en un examen final de tota la matèria, treballs, presentacions..., o combinacions d’aquests,              

de manera que si obté un 5 o més, superarà la matèria. Cal destacar que l’avaluació extraordinària                 

no serà de mínims. 

 

Si l’alumne no supera l’assignatura durant tot el curs té l’oportunitat de superar-la amb una               

prova de recuperació al setembre. Per superar la matèria l’alumne ha de treure més d’un 5. 

 

Departament humanístic 
 

MATÈRIES: Història del món contemporani, Geografia, Història de l’art, Filosofia i           

ciutadania, Història de la filosofia, Psicologia, Sociologia i Religió 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI ( 1r de batxillerat) 
 

Els  criteris d’avaluació  són els que marca el Decret 142/2008: 

1. Identificar i caracteritzar, a partir de l'anàlisi i interpretació de diverses fonts, els canvis i les                 
continuïtats en relació amb l'Antic Règim produïts a Europa a l'inici de l'època contemporània. 

2. Sintetitzar els aspectes més rellevants de la segona fase de la Revolució Industrial i algunes les                 
seves conseqüències socials i ideològiques (aparició i evolució del socialisme i l'anarquisme).            
Comparar i diferenciar els pensaments anarquista i socialista. 

3. Identificar les causes i les conseqüències del fenomen colonial i localitzar-lo a grans trets a través                 
de representacions cartogràfiques. 

4. Descriure a grans trets l'evolució de la Primera Guerra Mundial i valorar de manera argumentada                
les seves conseqüències, inclosa l'organització de la pau. Identificar els trets bàsics del procés que               
va portar a les revolucions russes de 1917 i indicar les conseqüències que se'n van derivar, en                 
relació amb la creació del primer estat socialista: l'URSS. 

5. Descriure i analitzar, a través de fonts estadístiques i gràfiques, l'evolució econòmica del període               
d'entreguerres. Relacionar la crisi econòmica dels anys trenta i l'ascens dels feixismes. Resumir les              
característiques bàsiques dels feixismes i saber relacionar-los amb l'esclat de la Segona Guerra             
Mundial. 

6. Identificar, analitzar i interpretar algunes informacions procedents fonts històriques diverses           
(textuals, estadístiques, iconogràfiques, fílmiques, orals, etc.) per tal de realitzar treballs d'indagació            
sobre la situació de la població civil durant la Segona Guerra Mundial. Identificar i analitzar les                
causes que van provocar la formació de blocs a la fi de la Segona Guerra Mundial, i explicar i                   
valorar els trets bàsics de la seva evolució durant la segona meitat del segle XX fins a                 
l'esfondrament del comunisme a l'Europa de l'est. 

 



 
7. Identificar els factors que van afavorir el procés de descolonització i establir les possibles               
relacions entre l'experiència colonial i la situació actual d'alguns països que va experimentar             
processos de colonització, en un món interrelacionat. 

8. Sintetitzar les principals etapes del procés de construcció de la Unió Europea, identificar les               
seves institucions i funcions i valorar críticament el seu paper en el context europeu i a escala                 
internacional, així com el desenvolupat per altres institucions d'àmbit supranacional. 

9. Sintetitzar, a partir de l'anàlisi i interpretació de fonts primàries i secundàries, l'evolució de la                
condició femenina, i identificar les grans línies de l'evolució de les mentalitats i costums socials de la                 
història contemporània. 

10. Identificar i caracteritzar algunes transformacions polítiques, econòmiques, socials i culturals que            
s'han produït en les últimes dècades, valorant l'existència de nous centres de poder a la vegada que                 
l'impacte de la globalització en les esferes política, econòmica i cultural. Valorar la incidència de               
l'impacte científic i tecnològic i el seu desigual repartiment. 

11. Analitzar algun conflicte de finals del segle XX, o bé d'actualitat, tenint en compte la dimensió                 
internacional, a partir de la informació dels mitjans de comunicació social, valorant críticament els              
diversos enfocaments, cercant els seus antecedents i les seves explicacions històriques,           
argumentant les pròpies idees com a individu social que viu en un temps i espai concrets i valorant                  
la resolució pacífica dels conflictes. 

Els  instruments d’avaluació : 
 
Pel que fa a l'avaluació, és del tot recomanable practicar l'avaluació inicial (que pot consistir en un                 
diàleg sobre el contingut de la unitat didàctica) per tal d'identificar les idees prèvies sobre les quals                 
l'alumnat en construirà de noves a partir del discurs del professorat. 
Convé també practicar l'avaluació formativa a fi de seguir el procés d'aprenentatge de l'alumnat; en               
aquest cas poden ajudar l'anotació del grau d'assoliment dels objectius en les intervencions i              
exercicis de l'alumnat o bé la realització de petites proves de correcció objectiva. 
Finalment cal procedir amb regularitat a l'avaluació sumativa, seguint dos principis fonamentals. En             
primer lloc l'activitat d'avaluació serà similar a les activitats proposades per a l'aprenentatge; i, en               
segon lloc, es referirà a un o més objectius didàctics prèviament coneguts per l'alumnat. És               
important que l'alumnat, abans de procedir al procés d'aprenentatge d'una unitat didàctica, conegui             
els objectius que es proposa assolir el professorat i que aquest marqui clarament el grau de                
complexitat que es demana i la forma o tipus com aquest coneixement s'ha de mostrar, de manera                 
que els recursos i activitats d'avaluació siguin coherents amb la metodologia de treball a l'aula. 
 
En síntesi, els  instruments d’avaluació  que s’utilitzaran al llarg del curs són: 

● Proves escrites d’una o diverses unitats amb qüestions de contingut ampli per tal d’avaluar              
capacitats complexes com l’argumentació, la fonamentació, l’anàlisi, etc. Al menys el 50 %             
de la prova serà un comentari de text. 

● Comentaris de textos i exercicis de comprensió lectora. 
● Comentaris de mapes, gràfics i taules estadístiques. 

 



 
● Realitzar i interpretar gràfiques. 
● Petites recerques, en grup o individuals. 
● Exposicions orals d’alguna part dels continguts. 

 
Criteris de qualificació i de promoció : 
 
Criteris de qualificació: 

● La no assistència a classe de forma injustificada d’un 20% de les sessions implica no               
aprovar la matèria. 

● Cada avaluació es realitzaran una o dues proves escrites ordinàries i la seva mitjana              
aritmètica determinarà el 80 % de la nota del trimestre. 

● Els treballs i comentaris determinaran el 20 % restant de la nota. 
● Una ortografia deficient restarà les notes de les proves escrites o treballs, a raó de 0’1 per                 

falta amb un màxim d’1 punt. 
Criteris de promoció: 

● Per aprovar el curs s’ha d’obtenir una nota igual o superior a cinc (5) en cada una de les tres                    
avaluacions. 

● L’alumnat que no tingui el curs aprovat el mes de juny podrà recuperar l’assignatura              
presentant-se a un examen final, bé sobre tota la matèria, bé sobre una part. Recuperarà               
l’assignatura sempre que obtingui una nota mínima de cinc (5) a l’examen. 

● L’alumnat que, tot i així, no superi l’assignatura, podrà presentar-se a les proves             
extraordinàries de setembre. Recuperarà l’assignatura sempre que obtingui una nota mínima           
de cinc (5) a l’examen. 

 
 

HISTÒRIA DE L'ART ( 2n de batxillerat) 

Els  criteris d’avaluació  són els que marca el Decret 142/2008: 

1. Exposar una definició del concepte d'art, tot resumint algunes de les seves funcions al llarg de la                  
història a partir d'exemples concrets i analitzant i comparant els canvis produïts en la seva               
concepció en diferents moments històrics i en diferents cultures. 

2. Resumir l'esquema d'un mètode de comentari i lectura d'una obra d'art que tingui en compte els                 
elements que la conformen i la seva relació amb el context històric i cultural, aplicar-lo a l'anàlisi i                  
interpretació de diverses obres arquitectòniques i plàstiques, emprant els diferents tipus de discurs             
lingüístic i utilitzant la terminologia adequada per identificar els vehicles artístics i les tipologies. 

3. Identificar, analitzar i interpretar diverses obres d'art representatives d'una època que no sigui la               
contemporània i també l'evolució de l'obra d'un o una artista no contemporanis, tot assenyalant-hi              
les peculiars relacions entre el rol dels artistes i la societat en els casos estudiats i els canvis                  
respecte d'èpoques precedents o consegüents. 

4. Resumir i caracteritzar els components determinants i les línies bàsiques de les formes, temes i                
funcions dels estils d'una de les èpoques de la història de l'art (llevat de la contemporània), situar-los                 

 



 
amb la màxima precisió possible en unes coordenades espaciotemporals, establir-hi les ruptures i             
continuïtats pertinents i relacionar-los amb el context històric en què es desenvolupen. 

5. Reconèixer i analitzar obres significatives d'artistes rellevants, amb especial atenció a artistes             
espanyols i catalans, distingint tant els trets diferenciadors del seu estil com els elements que               
comparteixen amb artistes coetanis, i valorant la diversitat de corrents o models estètics que es               
poden desenvolupar en una mateixa època. 

6. Explicar de manera resumida les continuïtats i canvis observables dels estils plàstics             
vuitcentistes, així com el tractament dels temes i les actituds de l'imaginari col·lectiu que s'hi poden                
observar a través de l'anàlisi i interpretació d'alguns exemples paradigmàtics. 

7. Identificar, analitzar i interpretar obres significatives del segle XX que revelin la diversitat de               
plantejaments i tendències plàstiques i visuals de l'art contemporani, valorant les innovacions que             
aporten i les funcions socials en cada cas i argumentant el paper de l'art en el món actual. 

8. Resumir les tendències arquitectòniques dels segles XIX i XX a partir de l'anàlisi d'algunes               
edificacions característiques. Identificar, analitzar i interpretar algunes obres arquitectòniques         
contemporànies. 

9. Observar directament i analitzar monuments artístics i obres d'art en museus i exposicions, prèvia               
preparació amb informació pertinent, apreciar la qualitat estètica de les obres i expressar, oralment o               
per escrit, una opinió fonamentada. Planificar i realitzar petits treballs d'indagació a partir del              
patrimoni artístic o de rutes historicoartístiques. 

Els  instruments d’avaluació: 
 

▪ Es realitzaran  1 o 2 proves escrites per avaluació. Les proves seguiran el model de les                
PAU. L’alumnat haurà de realitzar un comentari d’una obra de selectivitat i respondre un              
qüestionari amb qüestions de contingut ampli per tal d’avaluar capacitats complexes com            
l’argumentació, la fonamentació, l’anàlisi, etc. 

▪ La matèria serà  acumulativa , és a dir, en els exàmens es pot preguntar qualsevol cosa que                
s’hagi fet anteriorment (només a criteri del professor/a es podrà eliminar certs continguts que              
es consideri que han estat assolits correctament). 

 
Criteris de qualificació i de promoció: 
 

● El pes important de la nota, un mínim del 90%, està basada en els continguts, és a dir, el pes                    
recau en els dos exàmens que es faran al llarg del trimestre. El 10% restant pot recaure en                  
alguna activitat d’ensenyament aprenentatge (comentari d’una obra, respondre preguntes         
breus, vocabulari bàsic...), que serviran al professor per veure el nivell d’assoliment dels             
conceptes i, segons els resultats, comprovar que han quedat assolits o veure la necessitat              
de reforçar, aprofundir o matissar alguns aspectes.  

● Cada trimestre es faran dos exàmens i la nota del trimestre s’aconseguirà multiplicant la nota               
del primer examen per ú, la nota del segon examen per dos, es sumaran els resultats i es                  
dividirà per tres. 

 



 
● Es valorarà l’ús amb rigor del vocabulari específic de la matèria i la correcció lingüística dels                

exàmens i treballs. Es restarà 0’10 per cada falta d’ortografia greu a les proves, fins a 1 punt                  
com a màxim. 

● La no assistència a classe de forma injustificada d’un 20% de les sessions implica no               
aprovar la matèria. 

● La nota de final de curs s’obtindrà de la següent forma: la nota de primer trimestre es                 
multiplicarà per u, la nota del segon trimestre es multiplicarà per dos i la nota de tercer                 
trimestre per tres; el resultat obtingut es dividirà per sis (d’aquesta manera es dóna més pes                
a l’últim trimestre i es valora més el progrés de l’alumne al llarg de tot el curs). Si després de                    
fer l’operació el resultat és de 5 o més l’alumne haurà aprovat la matèria. 

● Com que el sistema d’avaluar al Batxillerat és numèric i no és acceptat l’ús de decimals, el                 
professor tendirà a arrodonir la nota a l’alça. L’arrodoniment a l’alça es realitzarà a partir de                
0’75, sempre a criteri del professor. 

● Els alumnes que vulguin pujar nota també es poden presentar a un examen final al mes de                 
maig. 

● L’alumnat que no tingui el curs aprovat el mes de maig podrà recuperar l’assignatura              
presentant-se a un examen final, bé sobre tota la matèria, bé sobre una part. Recuperarà               
l’assignatura sempre que obtingui una nota mínima de cinc (5) a l’examen. 

● A l’examen final té dret a presentar-se: 
o Alumnes que hagin suspès el 3er trimestre, o que la nota mitjana final sigui suspès. 
o Aquells alumnes que optin per pujar nota. 

● En cas que, al final de curs, després d’haver fet el càlcul de la nota mitjana de la matèria                   
aquesta no quedés aprovada, l’alumne té el dret de presentar-se a una prova extraordinària              
que es realitzarà durant el mes de juny, per poder-la recuperar. En aquest examen hi entren                
tots els continguts treballats durant el curs.  

● En el cas que l’alumne no superi el curs presentant-se a l’examen extraordinari que es               
realitzarà durant el mes de juny, podrà recuperar la matèria que li ha quedat pendent el curs                 
següent. 

 
Observacions a tenir en compte: 
● Si un alumne no es presenta a un examen per malaltia o per altres causes majors, aquest no                  
se li repetirà a no ser que presenti un justificant mèdic o de l’organisme competent (sempre a criteri                  
del professor). Si no porta el justificant, la nota d’aquell examen serà d’un 0. 
● Si en un examen el professor/a troba una "xuleta" o veu que l’alumne copia o que està                 
mirant el mòbil, la nota d’aquell examen serà un 0. 

 
HISTÒRIA (2n de Batxillerat) 
 

Els  criteris d’avaluació  són els que marca el Decret 142/2008 : 
1. Conèixer i utilitzar les tècniques bàsiques d'indagació i explicació històrica, seleccionar i             
contrastar informació procedent de diferents fonts, valorar críticament el seu contingut i comunicar             
els resultats amb rigor i usant el vocabulari adient. Relacionar la dimensió local dels fenòmens amb                
contextos més generals. 

 



 
2. Reconèixer, situar cronològicament i valorar els processos i esdeveniments rellevants anteriors a             
l'època contemporània que permetin l'anàlisi de situacions posteriors i les particularitats de l'evolució             
històrica de Catalunya i d'Espanya. 
3. Analitzar i caracteritzar la crisi de l'Antic Règim a Catalunya i Espanya, així 
com el procés de construcció de l'estat liberal, reconeixent l'abast dels canvis i les seves limitacions,                
i relacionant les fases particulars amb el context europeu i hispanoamericà. 
4. Descriure i analitzar, per mitjà de les fonts estadístiques i gràfiques, la naturalesa i dimensió dels                 
canvis socials i econòmics que tenen lloc al llarg del segle XIX, posant un èmfasi especial en les                  
particularitats del procés industrial i del moviment obrer a Catalunya. 
5. Descriure el sistema polític de la Restauració i identificar algunes de les realitzacions i fracassos                
de l'etapa. Caracteritzar els trets bàsics de les formulacions culturals i ideològiques del nacionalisme              
polític a Catalunya. 
6. Valorar la transcendència històrica de la Segona República, identificant els projectes            
modernitzadors i les realitzacions, a partir del contrast de diferents fonts històriques. Caracteritzar i              
analitzar l'obra de la Generalitat republicana en el seu context històric. 
7. Resumir les causes, desenvolupament i conseqüències de la Guerra Civil espanyola, amb un              
èmfasi especial en l'evolució del conflicte a Catalunya i la situació de la població civil, i identificar les                  
implicacions internacionals de l'esdeveniment. 
8. Identificar els trets definitoris de la dictadura franquista, les particularitats ideològiques i             
institucionals del règim polític i les fases principals de l'evolució social i econòmica. Valorar les               
conseqüències de la repressió política, ideològica, social i identitària en el conjunt d'Espanya i en               
l'àmbit català en particular, i analitzar les formes d'oposició al règim. 
9. Descriure les característiques i dificultats del procés de transició democràtica i explicar els              
principis que regulen l'organització política i territorial de l'Estat espanyol. Conèixer el procés de              
recuperació de l'autogovern català i les funcions de les institucions que en formen part. 
10. Valorar positivament el procés de recuperació de les llibertats i la necessitat de preservar la                
memòria de la lluita per la democràcia. Analitzar els problemes socials pendents des d'una visió               
crítica, proposant solucions per mitjà del diàleg i la cooperació, i superant estereotips i prejudicis. 
 
Els  instruments d’avaluació : 
 

Pel que fa a l'avaluació, és del tot recomanable practicar l'avaluació inicial (que pot consistir               
en un diàleg sobre el contingut de la unitat didàctica) per tal d'identificar les idees prèvies sobre les                  
quals l'alumnat en construirà de noves a partir del discurs del professorat. 

Convé també practicar l'avaluació formativa a fi de seguir el procés d'aprenentatge de             
l'alumnat; en aquest cas poden ajudar l'anotació del grau d'assoliment dels objectius en les              
intervencions i exercicis de l'alumnat o bé la realització de petites proves de correcció objectiva. 

Finalment cal procedir amb regularitat a l'avaluació sumativa, seguint dos principis           
fonamentals. En primer lloc l'activitat d'avaluació serà similar a les activitats proposades per a              
l'aprenentatge; i, en segon lloc, es referirà a un o més objectius didàctics prèviament coneguts per                
l'alumnat. És important que l'alumnat, abans de procedir al procés d'aprenentatge d'una unitat             
didàctica, conegui els objectius que es proposa assolir el professorat i que aquest marqui clarament               
el grau de complexitat que es demana i la forma o tipus com aquest coneixement s'ha de mostrar,                  
de manera que els recursos i activitats d'avaluació siguin coherents amb la metodologia de treball a                
l'aula. 

 



 
 
Els  instruments d’avaluació  que s’utilitzaran al llarg del curs són: 

● Proves escrites d’una o diverses unitats amb qüestions de contingut ampli per tal d’avaluar              
capacitats complexes com l’argumentació, la fonamentació, l’anàlisi, etc. Al menys el 50 %             
de la prova serà un comentari de text. 

● Comentaris de textos i exercicis de comprensió lectora. 
● Comentaris de mapes, gràfics i taules estadístiques. 
● Realitzar i interpretar gràfiques. 
● Petites recerques, en grup o individuals. 
● Exposicions orals d’alguna part dels continguts. 

 
Criteris de qualificació i de promoció : 
 
Criteris de qualificació: 

● La no assistència a classe de forma injustificada d’un 20% de les sessions implica no               
aprovar la matèria. 

● Cada avaluació es realitzaran una o dues proves escrites ordinàries i la seva mitjana              
aritmètica determinarà el 80 % de la nota del trimestre. 

● Els treballs i comentaris determinaran el 20 % restant de la nota. 
● Una ortografia deficient restarà les notes de les proves escrites o treballs, a raó de 0’1 per                 

falta amb un màxim de 1’5 punts. 
 

Criteris de promoció: 
● Per aprovar el curs s’ha d’obtenir una nota igual o superior a cinc (5) en cada una de les tres                    

avaluacions. 
● L’alumnat que no tingui el curs aprovat el mes de juny podrà recuperar l’assignatura              

presentant-se a un examen final, bé sobre tota la matèria, bé sobre una part. Recuperarà               
l’assignatura sempre que obtingui una nota mínima de cinc (5) a l’examen. 

● L’alumnat que, tot i així, no superi l’assignatura, podrà presentar-se a les proves             
extraordinàries de setembre. Recuperarà l’assignatura sempre que obtingui una nota mínima           
de cinc (5) a l’examen. 

 
 

GEOGRAFIA (2n de batxillerat) 
 
El pes important de la nota, un mínim del 70%, està basada en els continguts, és a dir, el                   
pes recau en els dos exàmens que es faran al llarg del trimestre. El 30% restant pot                 
recaure en alguna activitat d’ensenyament aprenentatge o proves parcials, que serviran al            
professor per veure el nivell d’assoliment dels conceptes i,segons els resultats, comprovar            
que han quedat assolits o veure la necessitat de reforçar, aprofundir o matissar alguns              
aspectes. 

Cada trimestre es faran dos exàmens i la nota del trimestre s’aconseguirà multiplicant la              
nota del primer examen per ú, la nota del segon examen per dos, se sumaran els resultats i                  
es dividirà per tres. 

 



 

La nota de final de curs s’obtindrà de la següent forma: la nota de primer trimestre es multiplicarà per 
1, la nota del segon trimestre es multiplicarà per dosi la nota de tercer trimestre per tres; el resultat 
obtingut es dividirà per sis (d’aquesta manera es dóna més pes a l’últim trimestre i es valora més el 
progrés de l’alumne al llarg de tot el curs). 

Si després de fer l’operació el resultat és de 5 o més, l’alumne haurà aprovat la matèria. 

Per fer la nota mitjana final de Geografia i Història de l'art de 2n de Batxillerat es procedirà de la 
següent forma: com que el sistema d’avaluar al Batxillerat és numèric i no és acceptat l’ús de 
decimals, el professor tendirà a arrodonir a l’alça. L’arrodoniment a l’alça es realitzarà a partir de 0’75, 
sempre a criteri del professor, i es considerarà superat el trimestre i el curs a partir del 5. 

 

FILOSOFIA 1r de Batxillerat 
AVALUACIÓ ORDINÀRIA  

Per tal d’avaluar s’analitzarà i valorarà de forma ponderada el grau de compliment de tots els 
objectius tant metodològics, actitudinals com de contingut abans especificats, sempre tenint 
present que l’avaluació esdevé per al professor un instrument per millorar la pràctica docent.  

Al llarg de cada tema s’aniran realitzant una sèrie de treball o control sobre la matèria donada en 
aquest tema o en aquesta avaluació, per tal d’aconseguir dades significatives sobre la marxa del 
procés d'ensenyament-aprenentatge. La qualificació global serà la resultant de la suma de les notes 
tractades de forma ponderada, i tal qualificació ha d’estar formulada a partir de múltiples i diversos 
instruments d’avaluació  

Passem a detallar els criteris que s’utilitzaran per a qualificar els diferents tipus de treballs que 
l’alumne realitzarà.  

La nota del Dossier que representa un 10 % de la nota de cada avaluació, serà 
qualificat entre zero i un punt seguint el següents criteris:  

-  1 punts. El dossier està complet, té una presentació acurada i ordenada, no presenta faltes  
d’ortografia o puntuació – o no son significatives -, les preguntes estan desenvolupades, i no conté 
incorreccions significatives. Les preguntes de major grau de complexitat estan realitzades.  

-  0,75 punts. El quaderns està complet, les preguntes prou desenvolupades, però la presentació  

no és l’adequada, o és desordenada, o conté incorreccions, o presenta faltes d’ortografia o 
puntuació destacades  

-  0,5 punts. Manca algun apartat del quadern, o/i presenta incorreccions significatives , o la  
presentació no és gens adequada i és desordenada i/o conté faltes d’ortografia o puntuació.  
-  0,25 punts. El quadern està incomplet i presenta deficiències greus en la resta d’aspectes.  

 



 
-  0 punts. No s’ha lliurat el quadern dins el termini establert , o el que s’ha lliurat no es pot 
considerar com a tal.  

-  En cas de no obtenir 0’5 punts pot tornar-lo a lliurar per ser novament avaluat  

Els altres treballs i controls o activitats que es demanen en cada avaluació seran corregits seguint els 
següents apartats:  

- Presentació – ordre i respecte dels terminis de lliurament.  

- Ortografia i sintaxi.  

- Riquesa i adequació del vocabulari utilitzat.També la rigurositat, claretat, sintesi i si cal 
brevetat,   en les activitats, avaluant l' expressió escrita, i oral a la classe.  

- Utilització escaient de vocabulari específic ètico-filosòfic.  

- Grau de correcció i complexitat de l’argumentació i del contingut del que es diu.  

- Capacitat de síntesi i/o anàlisi del material proporcionat.  

- Utilització i aprofitament del material presentat o buscat sense repetir-lo textualment, si cal a les 
webs esmentades (exemple : dianoia)  

- Aportacions de reflexió personal i relació amb altres temes o qüestions  

A l'inici i durant el curs, el pes de les qüestions formals ( presentació, ortografia, la síntesi, claredat en 
l'exposició, rigorositat, brevetat etc .) serà igual en totes les avaluacions, però les questions de 
contingut per exemple l’exigència sobre la complexitat de l’argumentació, el no repetir textualment les 
informacions, les aportacions personals etc., tindran més valor a l’hora de qualificar els treballs, 
controls o activitats.  

Podem establir uns nivells mínims per avaluació per tal de poder obtenir una qualificació d’aprovat en 
l’àrea de Filosofia. Aquest mínim s’aconseguirà quan l’alumne/a sigui capaç de realitzar sobre els 
temes tractats el següent:  

-  A la primera avaluació; l’alumne/a ha de poder, per obtenir una qualificació de suficient, complir els 
criteris formals abans esmentats, i també explicar, analitzar o resumir de manera mínimament 
coherent la idea bàsica d’un text, i/o elaborar una redacció ordenada i coherent sobre el problema 
destacat al material, utilitzant de forma adient els conceptes principals del text o material treballat. En 
el cas de realitzar un comentari de text es pot demanar que l’alumne l’exposi oralment per avaluar l' 
expressió tant oral com escrita de l ' alumne/a.  

- A la segona avaluació, l’alumne haurà, no sols de destacar o analitzar el tema o idees principals del 
material presentat, o elaborar una redacció sobre el tema proposat, sinó que a més haurà d’elaborar 
un mapa conceptual més complet de les relacions existents entre els conceptes principals apareguts 
al materials treballats.  

 



 

- Els treballs que es realitzin a classe comentaris de text i exposicions de les temàtiques tractades 
representen el 60% de la seva qualificació total, és a dir 20% per avaluació.  

- A la tercera avaluació l’alumne/a haurà, a més, anar més enllà del material o tema proposat i haurà 
de poder senyalar causes i/o conseqüències o altres aspectes de l'activitat plantejada, a través d’un 
comentari de text correctament estructurat , ordenat i coherent.  

En el cas d’alumnes que hagin suspès l’avaluació, el programa de recuperació consistirà en tornar a 
presentar tots aquells treballs o/i activitats i el dossier no presentats o amb baixa qualificació. Per a 
fer-ho caldrà respectar els terminis (data límit i dins de l' hora lectiva) del lliurament o entrega que 
indique el professor/a.  

TOTES LES ACTIVITATS TENEN UNA DATA-LÍMIT PER LLIURAR-SE.  

En el cas de no lliurar un treball en hora i la data-límit indicada –excepte per causa major 
degudament justificada- es rebaixarà a la meitat en la próxima data i hora lectiva establerta per el 
docent, i si no ho fa l'alumne/a tindra un zero en aquesta activitat.  

Si l’alumne és avaluat durant l’avaluació com a No Apte el professor pot tornar, si ho considera 
escaient, a demanar-li el Dossier. Quan un alumne acabi l’avaluació essent No Apte haurà de 
lliurar el dossier quinze dies abans de l’acabament de la següent avaluació, si vol recuperar 
l’avaluació anterior i ha de fer o corregir o revisar de nou totes les activitats .  

Amb independència de les activitats o controls en cada avaluació, es faran treballs, de manera 
individual o en grup de dos els alumnes, que hauran d’exposar en públic, amb l’ajuda d’algun mitjà 
audiovisual el contingut. L’exposició del treball es qualificarà fins el 10% de la nota final.  

La participació, l’interès de l’alumne/a per l’àrea i el desenvolupament de les classes tindran un 
pes important a l’avaluació de l’alumne/a.  

•  Pel que fa a la participació es valorarà:  

-  L’interès mostrat per la matèria a través de les preguntes i intervencions.  

-  El treball i la participació en el grup.  

-  L’aprofitament del temps per a fer els exercicis proposats.  

-  Aportacions voluntàries de nous materials de reflexió.  

Pel que fa al comportament en l’aula es valorarà negativament les faltes o els 
comportaments que detallem a continuació:  

-  No portar el material tots els dies a classe o no tenir-lo en un estat adequat.  

-  No portar fetes les activitats proposades,  
 



 

-  Faltar a la integritat dels companys/es o del professor/a de manera física o verbal. 

-  No respectar el material i/o les instal·lacions. 

-  La impuntualitat reiterada; la no assistència injustificada. 

-  La incorrecció en el comportament al traslladar-se per les instal·lacions del centre. 

-  Qualsevol conducta que interrompi el normal desenvolupament de les classes.  

El professor/a valorarà amb un positiu (computa fins 0,50) aquells alumnes que destaquin a l’apartat 
de participació i interès, amb un màxim de dos positius per avaluació, en especial aquells  
que es presenten voluntaris per corregir les activitats participen de forma rellevant, ordenada i 
interessada en el desenvolupament de les classes i/o aporten materials o treballs, o altres 
activitats realitzades en la data establerta.  

Per contra, el professor/a dissuadirà amb un negatiu (-1 punt, sense límit per avaluació) aquells 
que tinguin comportaments negatius enumerats a l’apartat anterior. Prèviament amonestarà a 
l’alumne verbalment pel seu comportament, en cas de reincidir serà sancionat amb els punts 
negatius corresponents.  

La suma dels positius obtinguts per la participació de classe (1 punts com a màxim) representa el 10% 
restant de la qualificació global de l’alumne-en la participació. Recordem que els punts negatius no 
tenen límit, i que cap alumne que siga avaluat negativament en el Quadern (menys de 0’5 punt) podrà 
ser aprovat.  

Les sancions per conducta inapropiada són el reflex en la nota de l’alumne d’aquelles conductes 
intolerables en l’àmbit educatiu, i que com a tal el Departament considera que han de tenir reflex en la 
nota de l’alumne. Cada apercebiment o sanció representa una minoració d’un 10% ( un punt) en la 
nota final d’avaluació. En concret es sancionarà explícitament les següents conductes:  

- Quan l'alumne falta a la classe d’aquesta assignatura en un dia en que tingui l’examen d’una altra, i 
es constati que ha concorregut a tal examen, serà penalitzant amb la resta d’un punt de la nota final 
d’avaluació per la seua actitud negativa i desconsiderada envers l’assignatura. Per aplicar aquest 
mesura el professorat afectat constatarà prèviament que l’alumne o alumnes en qüestió han assistit 
a l’examen, que no existeix cap justificant mèdic que explique la seva absència i informarà 
d’aquestes circumstàncies al tutor/a i al Cap d’estudis.  

-  Es valorarà negativament ( fins a un –1) qualsevol falta de respecte als companys i/o al 
professor; el no respectar el material i/o les instal·lacions; la no assistència injustificada; i, en 
general qualsevol comportament que afecte negativament al desenvolupament de l’activitat 
educativa.  

Els criteris d'avaluació concrets de cada unitat didàctica els hem especificat a l'apartat relatiu a la 
seqüenciació de continguts. Pel que fa als procediments d'avaluació que utilitzarem, els hem pensat 

 



 
tenint en compte els anteriors continguts transversals i els criteris d'avaluació i estàndards 
d'aprenentatge avaluables associats a ells. El percentatge que cada tipus de treball tindrà en la nota 
d’avaluació seran els següents:  

1.- Activitats de classe: es tractaria de realitzar comentaris de breus fragment d'un text filosòfics, 
consistent a identificar el tema, la tesi principal i les idees secundàries que donarien suport a 
aquesta tesi. Aquest comentari es realitzaria en classe de forma individualitzada, en una sessió, 
amb la finalitat de valorar la capacitat de l'alumne per realitzar aquest procediment. Respondre a 
qüestions de caràcter filosòfic i d’altres activitats  

2.-Redaccions: Si el professor ho demana cada alumne haurà de lliurar una redacció per cada bloc 
temàtic (una per avaluació, per tant). En aquest cas, a diferència de l'exercici del comentari de text, 
l'alumne la podrà realitzar a casa, seguint les indicacions que el professor li haurà lliurat al principi de 
cada bloc de temes, i havent-la de lliurar al final de cada avaluació. Amb aquesta activitat es pretén 
valorar en quina mesura l'alumne ha assimilat els continguts estudiats, però no mitjançant la 
memorització d'aquests, sinó a través d'un breu assaig en el qual siga capaç de demostrar que ha 
entès els conceptes bàsics i que és capaç de raonar de manera autònoma i crítica sobre aquests.  

3.-Intervencions a l'aula: es tractaria ací de valorar, mitjançant l'observació diària, la participació 
quotidiana de l'alumne a l'aula, tenint en compte tant la quantitat com la qualitat de les seves 
intervencions orals. El treball i la participació a l'aula representarien un 10 % de la nota de 
l’avaluació, comptant 0’5 punts per cada positiu.  

4.-Revisió del dossier d'aula: amb aquest instrument d'avaluació no es tractaria únicament de 
comprovar la realització efectiva de totes les activitats diàries escrites, sinó també de controlar 
l'aptitud dels alumnes a l'hora de dur a terme les diverses tècniques d'estudi: prendre anotacions, fer 
resums i mapes conceptuals, esquemes, taules cronològiques, vocabulari filosòfic, capacitat per 
buscar informació... Es lliuraran les activitats al dossier que el·laborarà l’alumne durant l’avaluació, i 
la seva qualificació representaria un 20 % de la nota de l'avaluació.  

5.-Proves escrites: Seran les proves que avaluaran si s’ha assolit el contingut treballat durant              
l’avaluació, aquestes proves seran elaborades pel professor en funció de les diferents unitats             
didàctiques. Es realitzaran com a mínim 2 proves per avaluació. Comptaran un 70 % de la nota                 
de l’avaluació.  

En els casos d'aquells alumnes que tinguin suspesa alguna avaluació, el professor li pot exigir la                
repetició d'algun/s dels exercicis a més de realitzar les pertinents proves de recuperació, així              
com tornar a revisar-li el dossier d'aula o realitzar-li alguna. Si així i tot hi ha alumnes que no                   
superen l'assignatura en l'avaluació final ordinària, per a l’avaluació extraordinària hauran de            
realitzar un comentari de text sobre qualsevol tema tractat al llarg del curs (de manera               
presencial, el dia de la prova extraordinària) i lliurar (aquest mateix dia de la prova               
extraordinària) una redacció de síntesi de tots els continguts estudiats. De tota manera, en funció               
del nombre d’avaluacions suspeses i de la trajectòria concreta de l’alumne en qüestió, el              
professor podrà acordar amb aquest altres maneres més personalitzades de recuperar la            
matèria.  

 



 

Pel que fa a la nota final aquesta serà la següent.  

Activitats de classe + dossier 20% , treball i la participació a l’aula 10% + Proves escrites 70%  

PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA:  Aquell alumnat que durant una assignatura hagi 
faltat més a les classes de manera injustificada més del percentatge que indica el Reglament de 
Règim Interior perdrà el dret a l’avaluació contínua. Això significa que l’alumne haurà de realitzar una 
prova única de tota la matèria de l’avaluació que representarà el 100% de la nota. Aquesta prova serà 
realitzada al mes de juny. Si la pèrdua del dret a l’avaluació contínua es relativa a la 1a o 2a 
avaluació aquestes seran avaluades com a insuficients en el butlletí de notes i actes corresponents.  

PROVA EXTRAORDINÀRIA  

La prova extraordinària de l’assignatura de  ― Filosofia” serà elaborada pel DEPARTAMENT. La 
prova escrita constarà d’un comentari de text que tracti sobre algun dels aspectes d’un dels 
temes desenvolupats i treballats al llarg del curs per tal que l’alumnat puga reconèixer i 
comentar els conceptes filosòfics implicats en el tema. El text anirà acompanyat d’unes 
qüestions que orienten la lectura i que demanen aprofundir en algun dels conceptes bàsics del 
text i dels coneixements teòrics del tema que desenvolupa. Així s’avaluarà la capacitat del 
alumne per comentar textos senzills i elaborar argumentacions breus sobre aspectes filosòfics 
proposats a partir del text. La qualificació d’aquesta part de la prova serà de 5 punts en total.  

La segona part de l’examen serà una o dues preguntes a desenvolupar en les quals l’alumne pugui 
desenvolupar algun dels aspectes treballats durant el curs. La temàtica i els conceptes de les 
preguntes s’ajustaran als materials emprats durant el curs ( Dossier, activitats diverses). La 
qualificació per aquesta part del examen serà de 5 punts.  

Per qualificar aquesta prova es tindrà en compte el grau d’assimilació i 
comprensió dels temes treballats al llibre de lectura i la seu connexió amb 
la resta de temes treballats a les Unitats Didàctiques.  

AVALUACIÓ D’ALUMNAT AMB L’ASSIGNATURA PENDENT.  

Aquells alumnes que estant en 2n de batxillerat tinguin l’assignatura pendent se’ls farà un Pla de 
treball personalitzat trimestral. En la primera quinzena de cada avaluació se’ls convocarà a una 
reunió 
on se’ls indicarà els treballs que han de presentar i realitzar per tal de superar l’assignatura i se’ls 
indicarà la data màxima de lliurament del treball. Al final se’ls informarà sobre el resultat de l’avaluació 
del treball i sobre la qualificació obtinguda. En cas que algun treball sigui qualificat com a insuficient 
l’alumne disposarà d’una setmana per a tornar a presentar-lo i recuperar-lo. 
 
En cas que el professor ho consideri necessari es pot realitzar una prova escrita constarà d’un 
comentari de text que tracti sobre algun dels aspectes d’un dels temes desenvolupats i treballats al 
llarg del curs per tal que l’alumnat pugui reconèixer i comentar els conceptes filosòfics implicats en el 

 



 
tema. El text anirà acompanyat d’unes qüestions que orientin la lectura i que demanin aprofundir en 
algun dels conceptes bàsics del text i dels coneixements teòrics del tema que desenvolupa. Així 
s’avaluarà la capacitat del alumne per comentar textos senzills i elaborar argumentacions breus sobre 
aspectes filosòfics proposats a partir del text. La qualificació d’aquesta part de la prova serà de 5 
punts en total.  

La segona part de l’examen serà una o dues preguntes a desenvolupar en les quals l’alumne pugui 
desenvolupar algun dels aspectes treballats durant el curs. La temàtica i els conceptes de les 
preguntes s’ajustaran als materials emprats durant el curs ( Dossier, activitats). La qualificació per 
aquesta part del examen serà de 5 punts.  

Si finalment l’alumne no hagués superat l’assignatura amb el Pla de treball personalitzat trimestral a 
primeries de juny tindrà l’oportunitat de superar-la amb la realització d’una prova extraordinària per a 
alumnes amb l’assignatura pendent de “Filosofia” que serà elaborada pel Departament Didàctic de 
Filosofia.  

La temàtica i els conceptes de la prova s’ajustaran als proposats en la programació i al material 
treballat en els Pla de treball personalitzat trimestral. La prova escrita constarà d’un comentari de text 
que traci sobre algun dels aspectes d’un dels temes desenvolupats i treballats al llarg del curs per tal 
que l’alumnat pugui reconèixer i comentar els conceptes filosòfics implicats en el tema. El text anirà 
acompanyat d’unes qüestions que orientin la lectura i que demanin aprofundir en algun dels 
conceptes bàsics del text i dels coneixements teòrics del tema que desenvolupa. Així s’avaluarà la 
capacitat del alumne per comentar textos senzills i elaborar argumentacions breus sobre aspectes 
filosòfics proposats a partir del text. La qualificació d’aquesta part de la prova serà de 5 punts en total.  

La segona part de l’examen serà una o dues preguntes a desenvolupar en les quals l’alumne pugui 
desenvolupar algun dels aspectes treballats durant el curs. La qualificació per aquesta part del 
examen serà de 5 punts.  

 
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 
AVALUACIÓ ORDINÀRIA  

Per tal d’avaluar s’analitzarà i valorarà de forma ponderada el grau de compliment de tots els 
objectius tant metodològics, actitudinals com de contingut abans especificats, sempre tenint 
present que l’avaluació esdevé per al professor un instrument per millorar la pràctica docent.  

Al llarg de cada tema s’aniran realitzant una sèrie de treballs o control sobre la matèria donada en 
aquest tema o en aquesta avaluació, per tal d’aconseguir dades significatives sobre la marxa del 
procés d'ensenyament-aprenentatge. La qualificació global serà la resultant de la suma de les notes 
tractades de forma ponderada, i tal qualificació ha d’estar formulada a partir de múltiples i diversos 
instruments d’avaluació  

Passem a detallar els criteris que s’utilitzaran per a qualificar els diferents tipus de treballs 
que l’alumne realitzarà.  

 



 

La nota del Dossier que representa un 10 % de la nota de cada avaluació, serà 
qualificat entre zero i un punt seguint el següents criteris:  

-  1 punt. El dossier està complet, té una presentació acurada i ordenada, no presenta faltes  
d’ortografia o puntuació – o no son significatives -, les preguntes estan desenvolupades, i no conté 
incorreccions significatives. Les preguntes de major grau de complexitat estan realitzades.  
- 0,75 punts. El quaderns està complet, les preguntes prou desenvolupades, però la presentació  no 
és l’adequada, o és desordenada, o conté incorreccions, o presenta faltes d’ortografia o puntuació 
destacades. 
- 0,5 punts. Manca algun apartat del quadern, o/i presenta incorreccions significatives , o la 
presentació no és gens adequada i és desordenada i/o conté faltes d’ortografia o puntuació.  
-  0,25 punts. El quadern està incomplet i presenta deficiències greus en la resta d’aspectes.  
-  0 punts. No s’ha lliurat el quadern dins el termini establert , o el que s’ha lliurat no es pot 
considerar com a tal.  
- En cas de no obtenir 0’5 punts pot tornar-lo a lliurar per ser novament avaluat  

A l'inici i durant el curs, el pes de les qüestions formals ( presentació, ortografia, la síntesi, claredat en 
l'exposició, rigorositat, brevetat etc .) serà igual en totes les avaluacions, però les questions de 
contingut per exemple l’exigència sobre la complexitat de l’argumentació, el no repetir textualment les 
informacions, les aportacions personals etc., tindran més valor a l’hora de qualificar els treballs, 
controls o activitats.  

Podem establir uns nivells mínims per avaluació per tal de poder obtenir una qualificació d’aprovat en 
l’àrea de Filosofia. Aquest mínim s’aconseguirà quan l’alumne/a sigui capaç de realitzar sobre els 
temes tractats el següent:  

-  A la primera avaluació; l’alumne/a ha de poder, per obtenir una qualificació de suficient, complir  
els criteris formals abans esmentats, i també explicar, analitzar o resumir de manera mínimament 
coherent la idea bàsica d’un text, i/o elaborar una redacció ordenada i coherent sobre el problema 
destacat al material, utilitzant de forma adient els conceptes principals del text o material treballat. En 
el cas de realitzar un comentari de text es pot demanar que l’alumne l’exposi oralment per avaluar l' 
expressió tant oral com escrita de l ' alumne/a.  

- A la segona avaluació, l’alumne haurà, no sols de destacar o analitzar el tema o idees principals del 
material presentat, o elaborar una redacció sobre el tema proposat, sinó que a més haurà d’elaborar 
un mapa conceptual més complet de les relacions existents entre els conceptes principals apareguts 
al materials treballats.  

- Els treballs que es realitzin a classe comentaris de text i exposicions de les temàtiques tractades 
representen el 60% de la seva qualificació total, és a dir 20% per avaluació.  

- A la tercera avaluació l’alumne/a haurà, a més, anar més enllà del material o tema proposat i 
haurà de poder senyalar causes i/o conseqüències o altres aspectes de l'activitat plantejada, a 
través d’un comentari de text correctament estructurat , ordenat i coherent.  

 



 

En el cas d’alumnes que hagin suspès l’avaluació, el programa de recuperació consistirà en tornar a 
presentar tots aquells treballs o/i activitats i el dossier no presentats o amb baixa qualificació. Per a 
fer-ho caldrà respectar els terminis (data límit i dins de l' hora lectiva) del lliurament o entrega que 
indique el professor/a.  

TOTES LES ACTIVITATS TENEN UNA DATA-LÍMIT PER LLIURAR-SE.  

En el cas de no lliurar un treball en hora i la data-límit indicada –excepte per causa major 
degudament justificada- es rebaixarà a la meitat en la próxima data i hora lectiva establerta per el 
docent, i si no ho fa l'alumne/a tindra un zero en aquesta activitat.  

Si l’alumne és avaluat durant l’avaluació com a No Apte el professor pot tornar, si ho considera 
escaient, a demanar-li el Dossier. Quan un alumne acabi l’avaluació essent No Apte haurà de 
lliurar el dossier quinze dies abans de l’acabament de la següent avaluació, si vol recuperar 
l’avaluació anterior i ha de fer o corregir o revisar de nou totes les activitats .  

Amb independència de les activitats o controls en cada avaluació, es faran treballs, de manera 
individual o en grup de dos els alumnes, que hauran d’exposar en públic, amb l’ajuda d’algun mitjà 
audiovisual el contingut. L’exposició del treball es qualificarà fins el 10% de la nota final.  

La participació, l’interès de l’alumne/a per l’àrea i el desenvolupament de les classes tindran un 
pes important a l’avaluació de l’alumne/a.  

El professor/a valorarà amb un positiu (computa fins 0,50) aquells alumnes que destaquin a 
l’apartat de participació i interès, amb un màxim de dos positius per avaluació, en especial aquells 
que es presenten voluntaris per corregir les activitats participen de forma rellevant, ordenada i 
interessada en el desenvolupament de les classes i/o aporten materials o treballs, o altres activitats 
realitzades en la data establerta.  

Per contra, el professor/a dissuadirà amb un negatiu (-1 punt, sense límit per avaluació) aquells 
que tinguin comportaments negatius enumerats a l’apartat anterior. Prèviament amonestarà a 
l’alumne verbalment pel seu comportament, en cas de reincidir serà sancionat amb els punts 
negatius corresponents.  

La suma dels positius obtinguts per la participació de classe (1 punts com a màxim) representa el 10% 
restant de la qualificació global de l’alumne-en la participació. Recordem que els punts negatius no 
tenen límit, i que cap alumne que siga avaluat negativament en el Quadern (menys de 0’5 punt) podrà 
ser aprovat.  

Les sancions per conducta inapropiada són el reflex en la nota de l’alumne d’aquelles conductes 
intolerables en l’àmbit educatiu, i que com a tal el Departament considera que han de tenir reflex en la 
nota de l’alumne. Cada apercebiment o sanció representa una minoració d’un 10% ( un punt) en la 
nota final d’avaluació. En concret es sancionarà explícitament les següents conductes:  

- Quan l'alumne falta a la classe d’aquesta assignatura en un dia en que tingui l’examen d’una altra, i 
 



 
es constati que ha concorregut a tal examen, serà penalitzant amb la resta d’un punt de la nota final 
d’avaluació per la seua actitud negativa i desconsiderada envers l’assignatura. Per aplicar aquest 
mesura el professorat afectat constatarà prèviament que l’alumne o alumnes en qüestió han assistit 
a l’examen, que no existeix cap justificant mèdic que explique la seva absència i informarà 
d’aquestes circumstàncies al tutor/a i al Cap d’estudis.  

-  Es valorarà negativament ( fins a un –1) qualsevol falta de respecte als companys i/o al  
professor; el no respectar el material i/o les instal·lacions; la no assistència injustificada; i, en 
general qualsevol comportament que afecte negativament al desenvolupament de l’activitat 
educativa.  

Els criteris d'avaluació concrets de cada unitat didàctica els hem especificat a l'apartat relatiu a la 
seqüenciació de continguts. Pel que fa als procediments d'avaluació que utilitzarem, els hem pensat 
tenint en compte els anteriors continguts transversals i els criteris d'avaluació i estàndards 
d'aprenentatge avaluables associats a ells. El percentatge que cada tipus de treball tindrà en la nota 
d’avaluació seran els següents:  

1.- Activitats de classe: es tractaria de realitzar comentaris de breus fragment d'un text filosòfics, 
consistent a identificar el tema, la tesi principal i les idees secundàries que donarien suport a 
aquesta tesi. Aquest comentari es realitzaria en classe de forma individualitzada, en una sessió, 
amb la finalitat de valorar la capacitat de l'alumne per realitzar aquest procediment. Respondre a 
qüestions de caràcter filosòfic i d’altres activitats  

2.-Redaccions: Si el professor ho demana cada alumne haurà de lliurar una redacció per cada bloc 
temàtic (una per avaluació, per tant). En aquest cas, a diferència de l'exercici del comentari de text, 
l'alumne la podrà realitzar a casa, seguint les indicacions que el professor li haurà lliurat al principi de 
cada bloc de temes, i havent-la de lliurar al final de cada avaluació. Amb aquesta activitat es pretén 
valorar en quina mesura l'alumne ha assimilat els continguts estudiats, però no mitjançant la 
memorització d'aquests, sinó a través d'un breu assaig en el qual siga capaç de demostrar que ha 
entès els conceptes bàsics i que és capaç de raonar de manera autònoma i crítica sobre aquests.  

3.-Intervencions a l'aula: es tractaria ací de valorar, mitjançant l'observació diària, la participació 
quotidiana de l'alumne a l'aula, tenint en compte tant la quantitat com la qualitat de les seues 
intervencions orals.  
El treball i la participació a l'aula representarien un 10 % de la nota de l’avaluació, comptant 0’5 
punts per cada positiu.  

4.-Revisió del dossier d'aula: amb aquest instrument d'avaluació no es tractaria únicament de 
comprovar la realització efectiva de totes les activitats diàries escrites, sinó també de controlar 
l'aptitud dels alumnes a l'hora de dur a terme les diverses tècniques d'estudi: prendre anotacions, fer 
resums i mapes conceptuals, esquemes, taules cronològiques, vocabulari filosòfic, capacitat per 
buscar informació... Es lliuraran les activitats al dossier que el·laborarà l’alumne durant l’avaluació, i 
la seva qualificació representaria un 20 % de la nota de l'avaluació.  

5.-Proves escrites: Seran les proves que avaluaran si s’ha assolit el contingut treballat durant              

 



 
l’avaluació, aquestes proves seran elaborades pel professor en funció de les diferents unitats             
didàctiques. Es realitzaran com a mínim 2 proves per avaluació. Comptaran un 70 % de la nota                 
de l’avaluació.  

En els casos d'aquells alumnes que tinguin suspesa alguna avaluació, el professor li pot exigir la 
repetició d'algun/s dels exercicis a més de realitzar les pertinents proves de recuperació, així com 
tornar a revisar-li el dossier d'aula o realitzar-li alguna. Si així i tot hi ha alumnes que no superen 
l'assignatura en l'avaluació final ordinària, per a l’avaluació extraordinària hauran de realitzar un 
comentari de text sobre qualsevol tema tractat al llarg del curs (de manera presencial, el dia de la 
prova extraordinària) i lliurar (aquest mateix dia de la prova extraordinària) una redacció de síntesi de 
tots els continguts estudiats. De tota manera, en funció del nombre d’avaluacions suspeses i de la 
trajectòria concreta de l’alumne en qüestió, el professor podrà acordar amb aquest altres maneres 
més personalitzades de recuperar la matèria.  

Pel que fa a la nota final aquesta serà la següent.  

Activitats de classe + dossier 20% , treball i la participació a l’aula 10% + Proves escrites 70%  

PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA:  Aquell alumnat que durant una assignatura hagi 
faltat més a les classes de manera injustificada més del percentatge que indica el Reglament de 
Règim Interior perdrà el dret a l’avaluació contínua. Això significa que l’alumne haurà de realitzar una 
prova única de tota la matèria de l’avaluació que representarà el 100% de la nota. Aquesta prova serà 
realitzada al mes de juny. Si la pèrdua del dret a l’avaluació contínua es relativa a la 1a o 2a 
avaluació aquestes seran avaluades com a insuficients en el butlletí de notes i actes corresponents.  

PROVA EXTRAORDINÀRIA  

La prova extraordinària de l’assignatura de  ― Filosofia” serà elaborada pel DEPARTAMENT 
problemes fonamentals que la filosofia planteja sobre l’organització social, la relació individu- 
societat i les distintes formes de govern. La prova escrita constarà d’un comentari de text que 
tracti sobre algun dels aspectes d’un dels temes desenvolupats i treballats al llarg del curs per 
tal que l’alumnat puga reconèixer i comentar els conceptes filosòfics implicats en el tema. El 
text anirà acompanyat d’unes qüestions que orienten la lectura i que demanen aprofundir en 
algun dels conceptes bàsics del text i dels coneixements teòrics del tema que desenvolupa. 
Així s’avaluarà la capacitat de l’alumne per comentar textos senzills i elaborar argumentacions 
breus sobre aspectes filosòfics proposats a partir del text. La qualificació d’aquesta part de la 
prova serà de 5 punts en total.  

La segona part de l’examen serà una o dues preguntes a desenvolupar en les quals l’alumne pugui 
desenvolupar algun dels aspectes treballats durant el curs. La temàtica i els conceptes de les 
preguntes s’ajustaran als materials emprats durant el curs ( Dossier, activitats diverses). La 
qualificació per aquesta part del examen serà de 5 punts.  

Per qualificar aquesta prova es tindrà en compte el grau d’assimilació i comprensió dels temes 

 



 
treballats al llibre de lectura i la seu connexió amb la resta de temes treballats a les Unitats 
Didàctiques.  

AVALUACIÓ D’ALUMNAT AMB L’ASSIGNATURA PENDENT.  

Aquells alumnes que estant en 2n de batxillerat tinguin l’assignatura pendent se’ls farà un Pla de 
treball personalitzat trimestral. En la primera quinzena de cada avaluació se’ls convocarà a una 
reunió on se’ls indicarà els treballs que han de presentar i realitzar per tal de superar l’assignatura i 
se’ls indicarà la data màxima de lliurament del treball. Al final se’ls informarà sobre el resultat de 
l’avaluació del treball i sobre la qualificació obtinguda. En cas que algun treball sigui qualificat com a 
insuficient l’alumne disposarà d’una setmana per a tornar a presentar-lo i recuperar-lo.  

En cas que el professor ho consideri necessari es pot realitzar una prova escrita constarà d’un 
comentari de text que tracti sobre algun dels aspectes d’un dels temes desenvolupats i treballats al 
llarg del curs per tal que l’alumnat pugui reconèixer i comentar els conceptes filosòfics implicats en 
el tema. El text anirà acompanyat d’unes qüestions que orientin la lectura i que demanin aprofundir 
en algun dels conceptes bàsics del text i dels coneixements teòrics del tema que desenvolupa. Així 
s’avaluarà la capacitat de l’alumne per comentar textos senzills i elaborar argumentacions breus 
sobre aspectes filosòfics proposats a partir del text. La qualificació d’aquesta part de la prova serà 
de 5 punts en total.  

La segona part de l’examen serà una o dues preguntes a desenvolupar en les quals l’alumne pugui 
desenvolupar algun dels aspectes treballats durant el curs. La temàtica i els conceptes de les 
preguntes s’ajustaran als materials emprats durant el curs ( Dossier, activitats). La qualificació per 
aquesta part del examen serà de 5 punts.  

Si finalment l’alumne no hagués superat l’assignatura amb el Pla de treball personalitzat trimestral a 
primeries de juny tindrà l’oportunitat de superar-la amb la realització d’una prova extraordinària per a 
alumnes amb l’assignatura pendent de “Filosofia” que serà elaborada pel Departament Didàctic de 
Filosofia. La temàtica i els conceptes de la prova s’ajustaran als proposats en la programació i al 
material treballat en els Pla de treball personalitzat trimestral. La prova escrita constarà d’un 
comentari de text que traci sobre algun dels aspectes d’un dels temes desenvolupats i treballats al 
llarg del curs per tal que l’alumnat pugui reconèixer i comentar els conceptes filosòfics implicats en el 
tema. El text anirà acompanyat d’unes qüestions que orientin la lectura i que demanin aprofundir en 
algun dels conceptes bàsics del text i dels coneixements teòrics del tema que desenvolupa. Així 
s’avaluarà la capacitat de l’alumne per comentar textos senzills i elaborar argumentacions breus 
sobre aspectes filosòfics proposats a partir del text. La qualificació d’aquesta part de la prova serà de 
5 punts en total.  

La segona part de l’examen serà una o dues preguntes a desenvolupar en les quals l’alumne pugui 
desenvolupar algun dels aspectes treballats durant el curs. Presentació i/o ordre. La qualificació per 
aquesta part del examen serà de 5 punts.  

 
 
 

 



 
PSICOLOGIA 
 

AVALUACIÓ ORDINÀRIA  

Per tal d’avaluar s’analitzarà i valorarà de forma ponderada el grau de compliment de tots els 
objectius tant metodològics, actitudinals com de contingut abans especificats, sempre tenint 
present que l’avaluació esdevé per al professor un instrument per millorar la pràctica docent.  

Al llarg de cada tema s’aniran realitzant una sèrie de treball o control sobre la matèria donada en 
aquest tema o en aqueixa avaluació, per tal d’aconseguir dades significatives sobre la marxa del 
procés d'ensenyament-aprenentatge. La qualificació global serà la resultant de la suma de les notes 
tractades de forma ponderada, i tal qualificació ha d’estar formulada a partir de múltiples i diversos 
instruments d’avaluació Durant aquest any es treballarà i es reflexionarà per tant a partir de les 
Unitats Didàctiques, a partir dels sistemes conceptuals explicats:  

1. Realitzar comentaris i anàlisis de textos.  

2. Explicar els principals trets i continguts de cada autor i/o escola/teoria  

3. Elaborar esquemes i resums.  

4. Elaborar un dossiers de l’alumne com a reflex viu del treball realitzat.  

5. Elaborar redaccions sobre els problemes plantejats a classe.  

6. Entendre els contextos en que sorgeix cada sistema de pensament.  

7.Exposar en públic aquells trets més significatius d'una teoria o autor  

A l’avaluació es valorarà especialment el Dossier de l’alumne/a. Aquest quadern ha 
d’estar sempre al dia, de forma que sempre pugui presentar-lo.  

Aquell alumne/a que tinga un quadern valorat com a No-Apte (menys de 0'5 punts) la primera vegada 
que es demani perdrà la possibilitat d'obtenir els dos punts i la següent vegada que se li demani serà 
qualificat amb Apte, sense que aquest apti representi cap tipus de nota numèrica per sumar a la nota 
final. Haurà de tenir-lo actualitzat per a la següent avaluació per tal de considerar-lo Apte. La nota del 
Dossier que representa un 10 % de la nota de cada avaluació, serà qualificat entre zero i un punt 
seguint el següents criteris:  

-  1 punts. El dossier està complet, té una presentació acurada i ordenada, no presenta faltes  
d’ortografia o puntuació – o no son significatives -, les preguntes estan desenvolupades, i no conté 
incorreccions significatives. Les preguntes de major grau de complexitat estan realitzades.  

-  0,75 punts. El quaderns està complet, les preguntes prou desenvolupades, però la presentació  

no és l’adequada, o és desordenada, o conté incorreccions, o presenta faltes d’ortografia o 
 



 
puntuació destacades  
-  0,5 punts. Manca algun apartat del quadern, o/i presenta incorreccions significatives , o la  
presentació no és gens adequada i és desordenada i/o conté faltes d’ortografia o puntuació.  
-  0,25 punts. El quadern està incomplet i presenta deficiències greus en la resta d’aspectes.  
-  0 punts. No s’ha lliurat el quadern dins el termini establert , o el que s’ha lliurat no es pot  
considerar com a tal.  

En cas de no obtenir 0’5 punts pot tornar-lo a lliurar per ser novament avaluat  

Els treballs parcials i activitats de cada avaluació representaran el 45% de la nota, i seran 
manats entre 2 i 4. Seran avaluats segons els següents criteris: - Es valorarà la presentació 
dins el termini establert ( l’alumnat podrà lliurar els treballs fora de termini, però perdrà un 
punt per dia de retard; als cinc dies ja no serà admès).  

- Als treballs ( comentaris, activitats, redaccions, vocabulari...) es valorarà la presentació, l’ordre, 
coherència i sintaxi correcta; la adequació del vocabulari utilitzat; la capacitat de síntesi i/o anàlisi; la 
claredat expositiva; les aportacions personals i relacions amb altres temes i/o autors; la recerca de 
materials complementaris i el seu ús adequat).  

Aquest treballs podran consistir en comentaris de text sobre psicologia, redaccions, elaboració de 
powers o similars, elaboracions de murals, treballs en grups, dossiers de notícies o recollida 
d’informació, treballs sobre pel·lícules o textos literaris, comentaris de fragments de llibres, articles de 
diaris.  

Proves escrites: Seran les proves que avaluaran si s’ha assolit el contingut treballat durant 
l’avaluació, aquestes proves seran elaborades pel professor en funció de les diferents unitats 
didàctiques. Es realitzaran com a mínim 2 proves per avaluació.  

Comptaran un 40 % de la nota de l’avaluació.  

La qualificació que apareixerà al butlletí informatiu de cadascuna de les tres avaluacions serà la nota 
mitjana de les avaluacions realitzades, sempre que l’alumne/a tingui més d’un 3 als exàmens. Si no ha 
obtingut un 3, les altres notes no es comptabilitzen, i, per tant, la nota del butlletí correspondrà a un 
Insuficient.  

Aquells alumnes que suspenguin una avaluació hauran seguir un pla de recuperació personalitzat que 
dictaminarà el professor per tal de recuperar els treballs i proves avaluats negativament Si obtenen 
més d’un 3 de nota en aquests treballs i proves, se’ls farà la mitja amb les altres notes de l’avaluació 
corresponent . En el cas que allò que se suspenguia sigui l’examen o exàmens la recuperació 
consistirà en un nou examen.  

La participació, l’interès de l’alumne/a per l’àrea i el desenvolupament de les classes tindran un pes 
important a l’avaluació de l’alumne/a.  

 



 

El professor/a valorarà amb un positiu (computa fins 0,50) aquells alumnes que destaquin a l’apartat 
de participació i interès, amb un màxim de dos positius per avaluació, en especial aquells que es 
presenten voluntaris per corregir les activitats participen de forma rellevant, ordenada i interessada en 
el desenvolupament de les classes i/o aporten materials o treballs, o altres activitats realitzades en la 
data establerta.  

Per contra, el professor/a dissuadirà amb un negatiu (-1 punt, sense límit per avaluació) aquells que 
tinguin comportaments negatius enumerats a l’apartat anterior. Prèviament amonestarà a l’alumne 
verbalment pel seu comportament, en cas de reincidir serà sancionat amb els punts negatius 
corresponents.  

La suma dels positius obtinguts per la participació de classe (1 punts com a màxim) representa el 
10% restant de la qualificació global de l’alumne-en la participació. Recordem que els punts negatius 
no tenen límit, i que cap alumne que siga avaluat negativament en el Dossier (menys de 0’5 punt) 
podrà ser aprovat.  

La nota de cada avaluació serà la suma ponderada de totes les qualificacions seguint el següent 
criteri: La nota global de cada avaluació s’establirà de la següent manera: Participació/interés (0’5 
punts) Dossier (1 punt) + Treballs durant l’avaluació 4’5 + proves realitzades 4 –negatius i sancions 
per conducta inapropiada.  

Les sancions per conducta inapropiada són el reflex en la nota de l’alumne d’aquelles conductes 
intolerables en l’àmbit educatiu, i que com a tal el Departament considera que han de tenir reflex en la 
nota de l’alumne. Cada apercebiment o sanció representa una minoració d’un 10% ( un punt) en la 
nota final d’avaluació. En concret es sancionarà explícitament les següents conductes:  

- Quan l'alumne falta a la classe d’aquesta assignatura en un dia en que tingui l’examen d’una altra, i 
es constati que ha concorregut a tal examen, serà penalitzant amb la resta d’un punt de la nota final 
d’avaluació per la seua actitud negativa i desconsiderada envers l’assignatura. Per aplicar aquest 
mesura el professorat afectat constatarà prèviament que l’alumne o alumnes en qüestió han assistit a 
l’examen, que no existeix cap justificant mèdic que explique la seva absència i informarà d’aquestes 
circumstàncies al tutor/a i al Cap d’estudis.  

-  Es valorarà negativament ( fins a un –1) qualsevol falta de respecte als companys i/o al  
professor; el no respectar el material i/o les instal·lacions; la no assistència injustificada; i, en 
general qualsevol comportament que afecte negativament al desenvolupament de l’activitat 
educativa.  
La qualificació que apareixerà al butlletí informatiu de cadascuna de les tres avaluacions serà la 
nota mitjana de les avaluacions realitzades, sempre que l’alumne/a tingui més d’un 4 en cadascuna 
d’elles. Si no ha obtingut un 4 en alguna avaluació la nota al butlletí sempre serà Insuficient.  

PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA:  Aquell alumnat que durant una assignatura hagi 
faltat més a les classes de manera injustificada més del percentatge que indica el Reglament de 

 



 
Règim Interior perdrà el dret a l’avaluació contínua. Això significa que l’alumne haurà de realitzar una 
prova única de tota la matèria de l’avaluació que representarà el 100% de la nota. Aquesta prova serà 
realitzada al mes de juny. Si la pèrdua del dret a l’avaluació contínua es relativa a la 1a o 2a avaluació 
aquestes seran avaluades com a insuficients en el butlletí de notes i actes corresponents.  

PROVA EXTRAORDINÀRIA  

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura en Maig faran un examen que valdrà el 100% o en cas 
d’haver aprovat algunes avaluacions s’avaluarà en proporció, es farà la mitja, com tots els exàmens 
realitzats al llarg del curs, es qualificarà amb els mateixos criteris . En Juny no es tindrà en compte 
altres instruments d’avaluació que el del examen i l’alumne deurà d’obtenir almenys un 5 per aprovar 
l’assignatura.  
 
SOCIOLOGIA 
 
AVALUACIÓ ORDINÀRIA  

Per tal d’avaluar s’analitzarà i valorarà de forma ponderada el grau de compliment de tots els 
objectius tant metodològics, actitudinals com de contingut abans especificats, sempre tenint 
present que l’avaluació esdevé per al professor un instrument per millorar la pràctica docent.  

Al llarg de cada tema s’aniran realitzant una sèrie de treball o control sobre la matèria donada en 
aquest tema o en aqueixa avaluació, per tal d’aconseguir dades significatives sobre la marxa del 
procés d'ensenyament-aprenentatge. La qualificació global serà la resultant de la suma de les notes 
tractades de forma ponderada, i tal qualificació ha d’estar formulada a partir de múltiples i diversos 
instruments d’avaluació Durant aquest any es treballarà i es reflexionarà per tant a partir de les 
Unitats Didàctiques, a partir dels sistemes conceptuals explicats:  

1. Realitzar comentaris i anàlisis de textos.  

2. Explicar els principals trets i continguts de cada autor i/o escola/teoria  

3. Elaborar esquemes i resums.  

4. Elaborar un dossiers de l’alumne com a reflex viu del treball realitzat.  

5. Elaborar redaccions sobre els problemes plantejats a classe.  

6. Entendre els contextos en que sorgeix cada sistema de pensament.  

7.Exposar en públic aquells trets més significatius d'una teoria o autor  

A l’avaluació es valorarà especialment el Dossier de l’alumne/a. Aquest quadern ha d’estar 
sempre al dia, de forma que sempre pugui presentar-lo.  

 



 

Aquell alumne/a que tinga un quadern valorat com a No-Apte (menys de 0'5 punts) la primera vegada 
que es demani perdrà la possibilitat d'obtenir els dos punts i la següent vegada que se li demani serà 
qualificat amb Apte, sense que aquest apti representi cap tipus de nota numèrica per sumar a la nota 
final. Haurà de tenir-lo actualitzat per a la següent avaluació per tal de considerar-lo Apte.  

La nota del Dossier que representa un 10 % de la nota de cada avaluació, serà qualificat entre zero i 
un punt seguint el següents criteris:  

-  1 punt. El dossier està complet, té una presentació acurada i ordenada, no presenta faltes  
d’ortografia o puntuació – o no son significatives -, les preguntes estan desenvolupades, i no conté 
incorreccions significatives. Les preguntes de major grau de complexitat estan realitzades.  

-  0,75 punts. El quaderns està complet, les preguntes prou desenvolupades, però la presentació  

no és l’adequada, o és desordenada, o conté incorreccions, o presenta faltes d’ortografia o 
puntuació destacades  

-  0,5 punts. Manca algun apartat del quadern, o/i presenta incorreccions significatives , o la  

presentació no és gens adequada i és desordenada i/o conté faltes d’ortografia o puntuació.  

-  0,25 punts. El quadern està incomplet i presenta deficiències greus en la resta d’aspectes.  
-  0 punts. No s’ha lliurat el quadern dins el termini establert , o el que s’ha lliurat no es pot  
considerar com a tal.  

En cas de no obtenir 0’5 punts pot tornar-lo a lliurar per ser novament avaluat  

Els treballs parcials i activitats de cada avaluació representaran el 80% de la 
nota, i seran manats entre 2 i 4. Seran avaluats segons els següents criteris: - Es 
valorarà la presentació dins el termini establert ( l’alumnat podrà lliurar els 
treballs fora de termini, però perdrà un punt per dia de retard; als cinc dies ja no 
serà admès).  

- Als treballs ( comentaris, activitats, redaccions, vocabulari...) es valorarà la presentació, l’ordre, 
coherència i sintaxi correcta; la adequació del vocabulari utilitzat; la capacitat de síntesi i/o anàlisi; la 
claredat expositiva; les aportacions personals i relacions amb altres temes i/o autors; la recerca de 
materials complementaris i el seu ús adequat).  

Aquest treballs podran consistir en comentaris de text sobre psicologia, redaccions, elaboració de 
powers o similars, elaboracions de murals, treballs en grups, dossiers de notícies o recollida 
d’informació, treballs sobre pel·lícules o textos literaris, comentaris de fragments de llibres, articles de 
diaris.  

La qualificació que apareixerà al butlletí informatiu de cadascuna de les tres avaluacions serà la nota 
mitjana de les avaluacions realitzades, sempre que l’alumne/a tingui més d’un 3 als treballs. Si no ha 
obtingut un 3, les altres notes no es comptabilitzen, i, per tant, la nota del butlletí correspondrà a un 
Insuficient.  

 



 

Aquells alumnes que suspenguin una avaluació hauran seguir un pla de recuperació personalitzat que 
dictaminarà el professor per tal de recuperar els treballs i proves avaluats negativament Si obtenen 
més d’un 3 de nota en aquests treballs i proves, se’ls farà la mitja amb les altres notes de l’avaluació 
corresponent . En el cas que allò que se suspengui sigui l’examen o exàmens la recuperació consistirà 
en un nou examen.  

La participació, l’interès de l’alumne/a per l’àrea i el desenvolupament de les classes tindran un pes 
important a l’avaluació de l’alumne/a. El professor/a valorarà amb un positiu (computa fins 0,50) 
aquells alumnes que destaquin a l’apartat de participació i interès, amb un màxim de dos positius 
per avaluació, en especial aquells que es presenten voluntaris per corregir les activitats participen 
de forma rellevant, ordenada i interessada en el desenvolupament de les classes i/o aporten 
materials o treballs, o altres activitats realitzades en la data establerta.  

Per contra, el professor/a dissuadirà amb un negatiu (-1 punt, sense límit per avaluació) aquells que 
tinguin comportaments negatius enumerats a l’apartat anterior. Prèviament amonestarà a l’alumne 
verbalment pel seu comportament, en cas de reincidir serà sancionat amb els punts negatius 
corresponents.  

La suma dels positius obtinguts per la participació de classe (1 punts com a màxim) representa el 
10% restant de la qualificació global de l’alumne-en la participació. Recordem que els punts negatius 
no tenen límit, i que cap alumne que siga avaluat negativament en el Dossier (menys de 0’5 punt) 
podrà ser aprovat.  

La nota global de cada avaluació s’establirà de la següent manera:  

Participació/interés (0’5 punts) Dossier (1 punt) + Treballs durant l’avaluació 8 –negatius i sancions per 
conducta inapropiada.  

Les sancions per conducta inapropiada són el reflex en la nota de l’alumne d’aquelles conductes 
intolerables en l’àmbit educatiu, i que com a tal el Departament considera que han de tenir reflex en la 
nota de l’alumne. Cada apercebiment o sanció representa una minoració d’un 10% ( un punt) en la 
nota final d’avaluació. En concret es sancionarà explícitament les següents conductes:  

- Quan l’alumne falta a la classe d’aquesta assignatura en un dia en que tingui l’examen d’una altra, i 
es constati que ha concorregut a tal examen, serà penalitzant amb la resta d’un punt de la nota final 
d’avaluació per la seua actitud negativa i desconsiderada envers l’assignatura. Per aplicar aquest 
mesura el professorat afectat constatarà prèviament que l’alumne o alumnes en qüestió han assistit a 
l’examen, que no existeix cap justificant mèdic que explique la seva absència i informarà d’aquestes 
circumstàncies al tutor/a i al Cap d’estudis.  

-  Es valorarà negativament ( fins a un –1) qualsevol falta de respecte als companys i/o al  
professor; el no respectar el material i/o les instal·lacions; la no assistència injustificada; i, en 
general qualsevol comportament que afecte negativament al desenvolupament de l’activitat 
educativa.  

 



 

La qualificació que apareixerà al butlletí informatiu de cadascuna de les tres avaluacions serà la 
nota mitjana de les avaluacions realitzades, sempre que l’alumne/a tingui més d’un 4 en cadascuna 
d’elles. Si no ha obtingut un 4 en alguna avaluació la nota al butlletí sempre serà Insuficient.  
PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA:  Aquell alumnat que durant una assignatura hagi 
faltat més a les classes de manera injustificada més del percentatge que indica el Reglament de 
Règim Interior perdrà el dret a l’avaluació contínua. Això significa que l’alumne haurà de realitzar una 
prova única de tota la matèria de l’avaluació que representarà el 100% de la nota. Aquesta prova serà 
realitzada al mes de juny. Si la pèrdua del dret a l’avaluació contínua es relativa a la 1a o 2a avaluació 
aquestes seran avaluades com a insuficients en el butlletí de notes i actes corresponents.  

PROVA EXTRAORDINÀRIA  

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura en Maig faran un examen que valdrà el 100% o farà 
mitjana amb les avaluacions superades segons la proporció de cada avaluació i tindrà, com tots els 
exàmens realitzats al llarg del curs, es qualificarà amb els mateixos criteris . En Juny no es tindrà en 
compte altres instruments d’avaluació que el del examen i l’alumne deurà d’obtenir almenys un 5 per 
aprovar l’assignatura.  

 
 
RELIGIÓ 
 
- L'avaluació formativa correspondrà al 90% de la qualificació final,  
- i l'actitud, comportament a classe i l’interès mostrat en l'aprenentatge serà el 10% restant. 
- Tot i això la qualificació de cada avaluació sorgirà de la realització de 10 activitats de cada unitat                   
didàctica amb un valor del 40% de la qualificació, dintre d’aquest 40%, s’inclou el 10% de                
qualificació del comportament. Les proves objectives suposen el 60% de la qualificació. Per a què               
se sumi la qualificació dels exercicis, s’ha de treure entre un 4,5 o un 5 de l’examen. Si no es fan les                      
activitats però es treu un 8,5 o més de la qualificació de l’examen, s’aprovarà l’avaluació amb un 5. 
 

● La qualificació final del curs serà la mitjana dels tres trimestres. O una recuperació de               
mitjans-finals juny. O de setembre. 
 

● Si l’alumne no supera algun trimestre els recuperarà en una prova posterior a l’avaluació. 
 

● Si l’alumne suspèn els trimestres 1r i/o 2n, i/o 3r els podrà recuperar, però si no els recupera                  
anirà a la recuperació de juny o la de setembre. 

 
● A l’avaluació es farà mitjana encara que falti la qualificació d’alguna prova o algun exercici,               

(tant per oblit com per manca d’assistència). Si la mitjana dóna una qualificació positiva, se               
l’aprovarà. I si dóna temps i fa la prova (prèvia justificació) o presenta els exercicis, se li                 
pujarà la qualificació. Si s’escau se suspendrà a l’alumne amb la nota que li surti de mitjana:                 
1,2,3,4. Si aprova i no està d’acord amb la nota mitjana que li ha quedat ha de presentar un                   
escrit demanant que se’l suspengui amb un 1 i esperar la nota de la recuperació posterior a                 
l’avaluació. 

 



 
 

● Els alumnes que han presentat tot, i han fet tots els controls no es poden presentar a les                  
recuperacions per pujar nota. Solament es podrà pujar nota a la recuperació final de juny. 

 
 

Departament artístic 
 
MATÈRIES: Dibuix tècnic 1 , Educació física  - 1r de batxillerat. 
 
DIBUIX TÈCNIC 
 
Els alumnes de dibuix tècnic tenen tres notes. La primera d’un examen, la segona de les                

làmines del trimestres i la tercera d’actitud. Han de tenir la nota mínima d’un 3 per poder fer                  

mitjana de les tres parts i l’actitud aprovada. La nota d’actitud depèn de la puntualitat,               

també de la puntualitat en els lliurament de les làmines, l’assistència, i la bona actitud a                

classe vers la professora i els companys. 

Pel que fa a la nota d’avaluació s’obtindrà a partir dels següents percentatges: 

 

40%  Treball de classe, apunts, exercicis i aplicacions.  

40%   Proves objectives i exàmens.  

20 % Assistència, actitud, metodologia de treball.  

 

La nota de conceptes s’obté a partir d’un prova al final del trimestre.  

La nota de procediment es la mitja de totes les activitats de procediment aprenentatge              

realitzades a l’aula o a casa seva. 

La nota d’actitud es referent a si han portat el material, si han tingut cura d’aquest, la                 

puntualitat, les faltes no justificades, el respecte entre els companys.... 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 
L'avaluació és contínua i es valoren els objectius competencials procedimentals,          

conceptuals i d’actitud, hàbits i comportament. El percentatge en l'avaluació és el següent:             

30% procediments, 30% conceptes, 40% actitud, hàbits i comportament. Cal tenir aprovat            

el 35% de cada apartat per poder fer la mitjana. 

Aspectes a tenir en compte: 
 

● L'equip bàsic i obligatori : la samarreta i el pantaló curt o el xandall i unes               

sabatilles esportives. És obligatori portar una bossa amb roba per canviar-se           

després de fer l’activitat. 

 



 

● Si un alumne no pot fer EF, haurà de portar el corresponent justificant del              

metge  o excepcionalment i per un sol dia el dels pares o tutors. 

● Les classes començaran cinc minuts després de tocar el timbre , temps           

destinat a baixar de l’aula als vestidors i deixar la bossa. Cap alumne podrà              

incorporar-se a la classe un cop passat aquest temps , Els alumnes que             

arribin tard hauran de fer una fitxa de la sessió en un model facilitat pel               

professor. Si un alumne arriba tard ha de portar el corresponent justificant            

que acrediti el motiu. 

● Els alumnes exempts hauran de portar el certificat mèdic corresponent i           

complimentar la fitxa d'exempció, no obstant estan exempts dels         

procediments no així dels conceptes i actituds, valors i normes. 

● Les faltes d'assistència tindran la següent consideració: 
 

o 6 faltes injustificades o més suposarà un insuficient en la nota global. 
 
En cas de tenir faltes justificades ( justificació del metge) es pot presentar un treball per recuperar la 
nota, els que no les tenen justificades no poden presentar treball. 

o Si es tenen 5 o menys faltes injustificades es restarà a la nota del 50%               

(5 punts) d'actituds, valors, normes i interès la següent puntuació: 

- 6 faltes injustificades: insuficient 

 - 5 faltes injustificades: 2,5 

- 4 faltes injustificades: 2 punts 

- 3 faltes injustificades: 1'5 punts 

- 2 faltes injustificades: 1 punt 

- 1 falta injustificada: 0 punts 
 

● No portar l'equip o no canviar-se en acabar la sessió equival a una falta 

injustificada. 

● Tres retards equival a una falta injustificada 
 

● Al final del trimestre es pot presentar un dossier amb tots els apunts, fitxes i               

treballs realitzats durant aquest període, el dossier es puntuarà fins a 0'5            

punts dintre del apartat de conceptes. 

 

 

 



 
 

a. Criteris per a les recuperacions de trimestres al llarg del curs . 
 

DIBUIX TÈCNIC: 
 

Els alumnes recuperaran trimestralment. Així durant el segon trimestre recuperaran el           

primer i així successivament. No recuperar el trimestre anterior significa anar           

directament a la recuperació final. 

EDUCACIÓ FÍSICA: 
 

A les proves de juny es realitzaran les recuperacions trimestrals on cada alumne haurà de               

presentar-se als exàmens teòrics suspesos, a les proves físiques no superades i lliurar             

els treballs teòrics dels temes no superats. En cas que el tema d'activitats             

rítmico•expressives estigui suspès hauran de presentar una filmació amb la part           

pràctica que s'hagi realitzat durant el curs. 

b. Criteris de qualificació final de matèria 

DIBUIX TÈCNIC: 
 

Els alumnes obtindran la nota final de la mitjana dels tres trimestres. Es considerarà 

aprovat amb un 5. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 

L'avaluació és contínua i es valoren els objectius competencials procedimentals,          

conceptuals i d’actitud, hàbits i comportament. El percentatge en l'avaluació és           

esmentat a l’apartat a). 

c. Criteris per a la recuperació de matèries pendents de cursos anteriors 

DIBUIX TÈCNIC: 
 

Hi haurà un examen per a recuperar el curs anterior de batxillerat a poder ser abans                

d’acabar el primer trimestre ja que són continguts que han d’estar assolits per realitzar              

el 2n de batxillerat. 

EDUCACIÓ FÍSICA: 
 

Segueixen les pautes de l’apartat e). 
 
 

 

 



 
d. Avaluació extraordinària 

DIBUIX TÈCNIC: 
 

En la avaluació extraordinària els alumnes es presenten a un examen de tota la matèria i                

hauran de lliurar totes les làmines pendents. La nota d’actitud no es recupera però es               

tindrà en compte quant a la recuperació. 

EDUCACIÓ FÍSICA: 
 

● Presentar un calendari de juliol-agost amb les anotacions diàries de totes les 

activitats- entrenaments fetes durant l’estiu. 

● ·Fer el resum i comentari personal de dos articles publicats a la premsa dels 

temes següents: 

o Jocs de la Mediterrània 2017. 

o Salut i exercici físic. 

o Alimentació equilibrada. 

● ·Examen pràctic de les proves físiques fetes durant el curs amb els mateixos 

barems: Test de cooper, calaix de flexibilitat, salt a peus junts 

● Presentar una filmació amb la prova de les activitats ritmico•expressives 

treballades durant el curs. 

● ·Examen teòric de la matèria donada durant el curs. 

 


