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DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT
1. Avaluació trimestral
➢ A cada avaluació es realitzaran dos exàmens sobre la matèria tractada a classe; a més, també serà
obligatòria la realització d’un examen, la presentació d’un treball, o una exposició oral, a criteri del/ de
la professor/a, sobre el llibre de lectura de cada trimestre.
➢ A més dels exàmens, també s’avaluaran els altres treballs proposats: redaccions,
exercicis,
comentaris de text, exposicions orals, etc.
➢ En cas d’absència a un examen anunciat amb anterioritat caldrà que l’alumne procedeixi de la
manera següent:
✔ avisar amb anterioritat el/la professor /a si ja sap que aquell dia no hi serà.
✔ si és per un imprevist (malalties, per exemple), cal avisar telefònicament al centre.
✔ justificar degudament la falta, amb algun document oficial (certificat mèdic, per exemple).
➢ En els exàmens i altres exercicis escrits es tindrà en compte la bona presentació i es
descomptaran 0,1 punts per errada ortogràfica i 0,25 per errada de morfosintaxi o de lèxic, fins a 2
punts. En les activitats orals avaluables es descomptaran 0,2 punts per errada lèxica, gramatical o
fonètica, també fins a 2 punts.
➢ Per aprovar una avaluació cal que l’alumne superi els exàmens sobre els temes treballats, l’examen
del llibre de lectura, presenti els treballs i exercicis proposats i faci les activitats orals avaluables.
➢ Per calcular la nota de cada avaluació s’aplicaran els percentatges següents:
- exàmens: 80 % (60 % cada examen sobre els temes estudiats i 20 % l’examen de lectura).
- exercicis, redaccions, comentaris de text, exposicions orals, etc.: 10%
- Actitud i comportament (puntualitat, participació, portar el material, treball a l’aula, relació amb els
companys, treball en equip, etc.): 10%
- Al llarg del curs s’avaluarà l’expressió oral i la nota representarà el 25% de la nota global del curs.
La nota mínima perquè una avaluació es consideri aprovada és un 5.
➢ La qualificació de les proves extraordinàries de final de curs serà com a màxim un 5.
➢ La nota final del curs serà la mitjana de les notes trimestrals, sempre que cap de les notes no sigui
inferior a 4.
2. Superació del curs
➢ A final de curs, un alumne aprova si té la mitjana aprovada amb una nota que no sigui inferior a 5,
ha lliurat tots els treballs i ha fet les activitats orals avaluables.
3. Recuperació
➢ Al juny i al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència s'examinaran de tot el curs
➢
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DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT
1 Avaluació trimestral
➢ L´avaluació de Llengua Castellana i Literatura es farà com a avaluació continuada, és a dir:
✔ Les activitats fetes a classe diàriament tindran una nota.
✔ Les activitats fetes a casa, diària i/o setmanalment, tindran una nota.
✔ Les lectures obligatòries de programa de Batxillerat, comentades a classe, amb treballs i/o
controls, formaran part, també, de la nota.
Controls
➢ El nombre de controls serà de tres per trimestre. El contingut estarà en funció del que s’explica
diàriament.
➢ L’estructura dels controls pot ser variada, sempre en funció del contingut explicat i demanat per
l’examen. És a dir, es pot tractar de temes teòrics o preguntes pràctiques, o barrejar ambdós
aspectes. S’informarà a l’alumna/e del tipus de control amb temps suficient per tal que el pugui
preparar.
➢ En el cas de 2n de Batxillerat, al darrer trimestre es tendirà a fer controls similars als exercicis de
Selectivitat, per tal que l'alumnat es familiaritzin amb aquests tipus de proves. Els criteris de correcció
dels controls seran els que es segueixen en la correcció d’exàmens de Selectivitat.
2 Criteris de promoció
Els criteris de promoció de la matèria són els que el Departament de Llengua Castellana i Literatura té
consensuats:
➢ Els controls de contingut (dos o tres, en funció de la programació) comptabilitzaran segons el
següent barem:
✔ Primer examen: 30%
✔ Segon examen: 30%
✔ Tercer examen: 30%
✔ + Procediments + Actitud + Assistència : 10%
➢ Descompte per errades en exàmens i altres activitats escrites i orals: -0,1 punts per errada
ortogràfica, lèxica, gramatical, d'adequació, coherència o cohesió, sense límit.
➢ La nota d’aprovat trimestral serà de cinc 5 i no menys.
➢ La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals.
➢ Quan una nota estigui entre 4 i 5, fins el 4,5, serà insuficient; a partir de 4,6 serà suficient. Aquest
mateix arrodoniment es farà amb altres notes. (Exemple: 5,6=Bé).
3. Recuperació
➢ Al juny i al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència s'examinaran de tot el curs
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CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LITERATURA CASTELLANA I DE
LITERATURA UNIVERSAL
1.Avaluació trimestral.
➢ L'avaluació de Literatura Castellana es farà com a avaluació continuada, és a dir:
✔ Les activitats fetes a classe diàriament tindran una nota.
✔ Les activitats fetes a casa, diària i/o setmanalment, tindran una nota.
✔ Les lectures obligatòries de programa de Batxillerat, comentades a classe, amb treballs i/o
controls, formaran part, també, de la nota.
2. Controls.
➢ El nombre de controls serà de tres per trimestre. El contingut estarà en funció del que s’explica
diàriament.
➢ L'alumnat haurà de conèixer des del primer dia de classe del mes de setembre la data dels controls.
➢ L’estructura dels controls pot ser variada, sempre en funció del contingut explicat i demanat per
l’examen; és a dir, es pot tractar de preguntes teòriques, pràctiques o ambdues combinades.
S’informarà a l’alumna/e del tipus de control amb temps suficient per tal que el pugui preparar.
3.Criteris de promoció.

Els controls de contingut (dos o tres, en funció de la programació) comptabilitzaran segons el
següent barem:
✔ Primer examen: 30%
✔ Segon examen: 30%
✔ Tercer examen: 30%
✔ Procediments + Actitud + Assistència : 10%
➢ En els exàmens es descomptaran 0,1 punts per errada d’ortografia, i 0,25 punts per errades de
morfosintaxi o de lèxic, fins a un total de 2 punts.
➢ La nota d’aprovat trimestral serà de cinc(5) i no menys.
➢ La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals.
➢ Quan una nota mitjana estigui entre quatre(4) i cinc(5), fins al quatre amb cinc(4,5) serà insuficient;
a partir del quatre amb sis(4,6)serà suficient.(Aquest mateix arrodoniment es farà amb altres notes.
Exemple:5,6=Bé).
4. Recuperació
➢ Al juny i al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència s'examinaran de tot el curs
➢
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DEPARTAMENT DE CLÀSSIQUES
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LLATÍ I DE GREC DE PRIMER DE
BATXILLERAT
1. Avaluació trimestral
L'assignatura consta de dues parts diferenciades que cal aprovar separadament i que anomenarem, per
abreujar, CULTURA I LLENGUA.
Dins la part de CULTURA s'inclouen les pautes de lectura o de visionat de pel·lícules i treballs tot i que el 70%
de la nota és la de l'examen.
Dins la part de LLENGUA hi ha exàmens de textos vistos i no vistos, fets a classe i a casa. El conjunt és el
40% de la nota de cada avaluació.
Es valora EXTRAORDINÀRIAMENT la progressió i el treball diari de l'alumne/a, tal com es pot veure en els
exemples de la taula següent:
1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

FINAL

7

9

4

Insuficient

2

3

4,5

Suficient

6

5

4

Insuficient

3

6

9

Excel·lent

Nota de cada avaluació
•
Llengua (conceptes bàsics de sintaxi i traducció)
40%
•
Cultura
30%
•
Actitud (1) + Deures (2) + Treball a classe
30%
(1) Es considera que una actitud “positiva” no és només no molestar i mantenir el “decòrum” sinó que
cal també fer aportacions, estar atent/a, dirigir-se respectuosament a la professora, etc...
(2) De les tres hores de classe setmanals només en una es posen deures, per tant la professora espera,
lògicament, que es facin. S'entén que tothom que hagi fet els deures està disposat a corregir-los a la
pissarra.
2. Recuperació
- Llengua: Els exàmens de llengua es recuperen a la següent prova. Es fa la mitjana dels exercicis
aprovats. EL mateix succeeix amb les avaluacions: es recupera una avaluació amb la següent.
- Cultura: l'apartat de cultura es recupera al juny o al setembre.
- L'alumnat va a l'avaluació extraordinària de juny o bé la de setembre NOMÉS DE L'APARTAT QUE
HAGI SUSPÈS (LLENGUA O CULTURA O BÉ DE TOTES DUES). Al juny es preocuparà d'haver
acordat amb la professors què li cal fer per aprovar el curs, si és que ha d'anar al setembre.
3. Superació del curs
Mitjana de les proves escrites, en la proporció esmentada, així com els altres conceptes. Es valorarà
especialment que la trajectòria hagi estat ascendent com un “plus” no quantificable en tant per cents.
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DEPARTAMENT D'ANGLÈS
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT
1. Proves i percentatges d’avaluació
➢ Es realitzarà una prova per avaluar les diferents destreses (skills) que formen part de l’aprenentatge
d’una llengua estrangera.
✔ Comprensió gramatical i vocabulari (Grammar and vocabulary) 20%
✔ Comprensió i expressió escrita (Reading and writing) 25%
✔ Comprensió oral (Listening ) 15%
✔ Expressió oral ( Speaking ) 25%
✔ Comprensió lectora de un llibre predeterminat ( Readers) 10%
✔ Actitud: 5%
Comprensió gramatical i vocabulari ( 20%)
➢ Cada trimestre hi haurà una prova de gramàtica i vocabulari extreta del llibre de text/ exercicis així
com de qualsevol material de suport que s’hagi tractat a l’aula.
Comprensió i expressió escrita (25%)
➢ Cada trimestre hi haurà una prova de comprensió escrita i expressió escrita. Són normalment textos
de diferent tipologia on l’alumne/a ha de contestar unes preguntes de comprensió sobre un text (4
punts) i després ha de fer una redacció entre dues propostes (4 punts) més.
➢ Els exàmens de comprensió i expressió escrita de Batxillerat es realitzaran seguint models
semblants a les PAAU.
Prova de comprensió oral (15 %)
➢ Cada trimestre hi haurà una prova de comprensió oral on l’alumne/a escoltarà dues vegades una
conversa o una narració i haurà de respondre unes preguntes de comprensió en forma de “Multiple
choice” o en altres formats
Prova d’expressió oral (25 %)
➢ Cada trimestre l’alumne/a haurà de parlar d’un tema d’actualitat durant 5 minuts. Després el
professor/a iniciarà una conversa per tal de valorar la seva reacció, comprensió i expressió en
situacions reals espontànies. L’alumnat podrà haver preparat la prova prèviament. També, si escau, la
prova oral podrà ser amb ordinador.
Prova de comprensió lectora (10% )
➢ Cada trimestre hi haurà una prova de comprensió lectora d’un llibre predeterminat a principi de curs.
Actitud (5 %)
➢ Finalment es tindrà en compte l’actitud envers l’assignatura i es valorarà la puntualitat en el
lliurament de les redaccions, la regularitat en el treball, l’ús de la llengua anglesa a l’aula, el grau de
participació, la seva correcció i el seu grau de maduresa.
3. Puntuació mínima per a cada prova
➢ La nota del trimestre serà la suma de tots els percentatges de cada prova, però l’alumnat ha de
garantir un mínim de tres punts a totes i cadascuna de les proves abans esmentades, per tal de
poder fer la mitjana.
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L’alumnat aprovarà la matèria si obté una qualificació igual o superior a 5 un cop feta la mitjana de
totes les proves i si ha lliurat tota la feina obligatòria com ara redaccions, portfolio, llibres d’exercicis,
etc.
4. Avaluació i recuperació
➢ S’aplicarà el criteri d’avaluació formativa i contínua, de manera que l’alumnat que suspengui la 1ª
avaluació pot recuperar-la mitjançant la seva progressió en la 2ª i l’alumnat que suspengui la 1ª i la 2ª
avaluació pot recuperar-les si a la 3ª avaluació demostra haver assolit els objectius del curs. En cas
que l’alumnat suspengui la 3ª avaluació, malgrat tingui aprovat un o dos trimestres anteriors, haurà de
recuperar els tres crèdits, la matèria de tot el curs, mitjançant la prova de suficiència que s’estableixi a
finals de juny. Aquest tipus de prova serà de caràcter global.
➢ La qualificació de l’examen de suficiència serà sempre de suficient, malgrat l’alumnat obtingui una
qualificació superior a 5, i la mitjana del curs de l’alumnat que hagi anat a la prova de suficiència serà
també de suficient.
➢ Al juny i al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència s'examinaran de tot el curs
➢

5. Qualificació final del curs
➢ La qualificació final del primer, així com la de segon curs de Batxillerat, serà la mitjana dels tres
trimestres respectius. Primer i segon de Batxillerat són cursos independents, per tant, la nota final de
batxillerat serà la mitjana dels dos cursos.
➢ Recordem que l’alumne/a que no superi el primer curs, podrà presentar-se a les proves de
recuperació del mes de juny o a les de setembre del curs següent.
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DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT
1. Qualificació dels trimestres
➢ La determinació de la qualificació que correspon a cadascun dels trimestres s'efectuarà d'acord amb
el següent procediment:
➢ Al llarg de cada trimestre es proposarà a l'alumne un mínim de dos exàmens parcials. La
qualificació corresponent a aquests exàmens (Qe) serà la seva mitjana.
➢ A la correcció de les qüestions dels exàmens s'aplicaran criteris semblants als de les PAU, és a dir,
es valorarà tant el resultat com la seva argumentació. Es valorarà l'argumentació tant des d'un punt de
vista lògico-formal com del llenguatge ( l'ús adient de les expressions pròpies de la matemàtica i la
correcció gramatical i ortogràfica).
➢ També al llarg de cada trimestre es realitzaran controls “menors” a cada alumne, bé a la pissarra, bé
mitjançant proves curtes (fonamentalment pràctiques). La qualificació (Qc) corresponent a aquests
controls “menors” serà la mitjana de totes les obtingudes.
➢ Aprovaran el trimestre els alumnes que compleixin les tres condicions següents:
✔ La qualificació final (Qf) corresponent al trimestre ha de ser superior a 5. Aquesta qualificació
final s'obtindrà de l'aplicació de la següent igualtat:
Qf =

9·Qe + Qc
10

Les qualificacions corresponents als exàmens parcials han de ser totes superiors a 3.
No poden acumular més de sis faltes d’assistència injustificades
➢ Aquesta qualificació final serà un nombre enter comprés entre 1 i 10. En el cas de les notes
superiors a 5, els valors decimals s'arrodoniran a l'enter inferior o superior segons s'escaigui.
➢ Per a les notes inferiors a 5, l'aplicació de l'arrodoniment no podrà suposar en cap cas l'aprovat del
trimestre. Això significa que les qualificacions superiors a 4 i inferiors a 5 s'arrodoniran a 4.
2. Qualificació final de matèria de modalitat a 1r de Batxillerat
➢ La qualificació final de matèria de 1r de Batxillerat s'obtindrà fent la mitjana de les notes dels 3
trimestres, amb un mínim de dos trimestres aprovats. En cas que l'alumne/a tingui dos o tres
trimestres no aprovats, o una qualificació final inferior a 5, es considerarà que ha suspès la matèria.
➢ Els alumnes que hagin suspès la matèria podran presentar-se a un examen de recuperació dels
trimestres suspesos a la convocatòria de juny i /o setembre, o de tota la matèria a les convocatòria
d'abril (per als alumnes de 2n de Batxillerat amb la matèria de 1r suspesa).
3. Qualificació final de matèria de modalitat a 2n de Batxillerat
➢ La qualificació final de matèria de 2n de Batxillerat s'obtindrà fent la mitjana de les notes dels 3
trimestres, amb un mínim de dos trimestres aprovats. En cas que l'alumne/a tingui dos o tres
trimestres no aprovats, o una qualificació final inferior a 5, es considerarà que ha suspès la matèria.
En aquest cas l'alumne/a podrà presentar-se a un examen de recuperació de la matèria de 2n de
Batxillerat.
✔
✔
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CRITERIS D'AVALUACIÓ D'ECONOMIA
PRIMER DE BATXILLERAT
1.
Avaluació trimestral
Els alumnes seran avaluats en les tres avaluacions establertes i en l’avaluació final, coincidint
aproximadament amb els trimestres naturals, i en les dates fixades pel claustre i la coordinació pedagògica.
En general, a l’hora d’avaluar als alumnes en un moment determinat, es tindran en compte les proves escrites
individuals i periòdiques realitzades, la valoració de l’actitud i treball diari de l’alumne. Això últim es concreta
en les activitats de les unitats, i els treballs contemplats, o no, en la programació, que ocasionalment es facin.
En particular es procedirà de la següent manera:
- Proves escrites: Mitjançant aquestes proves es valoren conceptes i procediments. Suposaran un 80% de la
qualificació de cada avaluació.
Es faran proves parcials, una prova de recuperació a final de curs si s’escau(*) que inclourà continguts de
cada una de les avaluacions suspeses i una prova extraordinaria de recuperació per a aquells alumnes que
encara restin suspesos després de realitzada la recuperació.
QUALIFICACIONS
La nota d’avaluació (crèdit/trimestre) s’obté aplicant les ponderacions establertes abans, (80% proves
escrites, 20% seguiment diari) arrodonint les dècimes. Amb aquesta operació la nota ha de ser igual o
superior a 5 punts per considerar l'avaluació aprovada.
2. Qualificació final de matèria
La nota final de la matèria s’obté fent la mitjana aritmètica de les tres avaluacions quan aquesta iguala o
supera el 5, sempre que no hi hagi cap crèdit amb una nota inferior a 3.
Les avaluacions suspeses es recuperen, si procedeix, en la prova de recuperació a final de curs, el resultat de
la qual, juntament amb les notes de les avaluacions aprovades (si s’escau ), i feta la corresponent mitjana,
determinen la nota final .
En el cas d'haver suspès la matèria, després de no haver superat la prova de recuperació final, la nota final
quedarà determinada per la prova extraordinària de recuperació. Es considerarà no superada la prova i per
tant la matèria amb qualificació inferior a cinc i el no presentat.
3.
Recuperació de la matèria
L’alumne disposarà d’exercicis de repàs en cas de suspendre un crèdit.
L'alumne que no superi l’avaluació ordinària, disposarà d’una convocatòria de recuperació al juny. En aquesta
convocatòria s’examinarà del crèdit o crèdits no superats.
Cas de no superar la matèria en la recuperació ordinària, l’alumne, amb posterioritat a l’avaluació final de
curs, disposarà d’una convocatòria extraordinària de recuperació que inclourà tots els continguts del curs.
- Prova de recuperació a final de curs : Es realitzarà una prova de recuperació que inclou la part del programa
corresponent a la/les avaluacions (crèdits) suspeses. La prova de recuperació te una nota màxima de 5 punts
a efectes de fer mitjana amb les altres avaluacions aprovades si s'escau.
- Prova extraordinària de recuperació: Amb posterioritat a l'avaluació final del curs els alumnes suspesos de la
matèria hauran de passar una prova extraordinària que inclou els continguts de tot el curs i que es qualificarà
de zero a deu punts
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DEPARTAMENT DE FILOSOFIA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT
1.Avaluació trimestral
➢ Les activitats d’avaluació de cada crèdit seran:
✔ Conceptes i procediments
- Proves escrites especifiques (exàmens): 80% de la nota
- Ortografia i expressió oral i escrita: 10%
- Treballs complementaris de la matèria (exercicis, pel·lícules):5%
✔ Actitud
- Interès i/o participació en el desenvolupament de la matèria, assistència a l’aula,
correcció envers el docent i els companys: 5%
➢ Per a cada avaluació es tindran en compte totes les proves escrites i treballs complementaris
realitzats, així com l’actitud al llarg del crèdit, d’acord amb els percentatges abans esmentats.
➢ Es realitzaran, com a mínim, dues proves escrites per crèdit, corresponents a unitats didàctiques,
d’acord amb la programació establerta.
➢ Les proves escrites es realitzaran d’acord amb els següents criteris:
✔ Primer Batxillerat
Filosofia:Desenvolupament d’un tema o d’una part d’ell, explicació concisa de vocabulari i
aplicacions pràctiques (debat d’un tema, comentaris de text, anàlisis de pel·lícules...).
✔ Segon de Batxillerat
Les proves seguiran el model de les PAU, que contempla el comentari d’un
text. La comprovació de les lectures obligatòries dels autors, requerits a les PAU,
mitjançant preguntes, fetes per la professora, es consideraran part de les proves, i el seu
valor serà del 10% de la nota final dels exàmens.
2. Superació de l'àrea
La superació de la matèria s’aconseguirà amb:
➢ Totes las avaluacions superades amb una qualificació mínima de 5.
➢ Dos avaluacions superades i una no superada, sempre i quan la qualificació d’aquest darrer arribi
com a mínim a 3 i la mitjana aritmètica d’aquesta nota amb la de les altres avaluacions sigui de 5.
➢ La qualificació mínima per superar l’examen de suficiència serà 5
➢ L’arrodoniment de decimals es farà seguint el criteri a la baixa en el cas que els decimals
compresos entre dues notes no arribin a 6, i a l’alça a partir de sis decimals. Aquesta norma no
s’aplicarà a les qualificacions decimals compreses entre el 4 i el 5.
3.Proves de recuperació de les avaluacions no superades
➢ Els/les alumnes es presentaran d’aquelles avaluacions que no hagin superat durant el curs al juny
i/o al setembre.
Recuperació en el curs següent:
➢ Els/les alumnes de 2n de Batxillerat que tinguin pendent la filosofia de 1r de Batxillerat faran una
prova per a recuperar la matèria a l'abril.

10

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT-INS PERE RIBOT-CURS 2011/2012

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1. Avaluació trimestral
➢ Les activitats d’avaluació d’Història del Món Contemporani seran:
Conceptes i procediments
Proves escrites específiques 80%
✔ Treballs complementaris de la matèria (exercicis, intervencions...) 10%
Actitud
✔

Interès i/o participació en el desenvolupament de la matèria,
Assistència a l’aula, correcció envers el docent i els companys 10%
➢ Per a l’avaluació d’Història del Món Contemporani es tindran en compte totes les proves escrites i
treballs complementaris realitzats, així com l’actitud al llarg del crèdit, d’acord amb els percentatges
abans esmentats.
➢ Es realitzaran, com a mínim, dues proves escrites per crèdit, corresponents a les unitats didàctiques
➢ Les proves escrites es realitzaran d’acord amb els criteris següents:Desenvolupament d’un tema o
d’una part d’ell, explicació concisa de vocabulari i aplicacions pràctiques (comentaris de text, gràfics,
mapes...).
2. Superació de la matèria
➢ La superació de la matèria s’aconseguirà amb:
✔ Tots els trimestres superats amb una qualificació mínima de 5
✔ Dos trimestres superats i una no superat, sempre que aquesta qualificació última no sigui inferior
a 3 i la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui de 5
➢ Com que les qualificacions han de ser en nombres enters, l’arrodoniment de decimals es farà
seguint el criteri a la baixa en el cas que la nota sigui inferior a 4.5 i a l’alça a partir del 4.5
3. Recuperació de la matèria
➢ Proves de recuperació dels trimestres no superats: Prova escrita de tots els trimestres no superats
✔
✔

4.Recuperació del curs anterior:
➢
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DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT
Tecnologia Industrial
1.Avaluació trimestral
➢

La nota del trimestre s’obtindrà a partir de l’actitud, els continguts i els procediments.

Actitud
L’actitud representa el 5% de la nota. Es valorarà dins l’actitud la participació de l’alumne/a a l’aula,
el seu interès per l’aprenentatge, la realització d’exercicis a realitzar com a deures, la puntualitat i
l’assistència. Pel que fa a aquests dos darrers punts cal puntualitzar:
✔ Cada dues faltes de puntualitat no justificades adequadament suposarà un punts menys
d’actitud.
✔ Cada dues faltes de d’assistència no justificades adequadament suposarà un punts menys
d’actitud.
✔ L’alumne/a que tingui una falta disciplinària tindrà una nota de 0 en actitud en el trimestre
corresponent.
Continguts i procediments
➢

➢ El continguts i els procediments representen el 95% de la nota i es valoren en els diferents tipus
d’exàmens.
➢ Hi ha tres tipus exàmens o exercicis puntuables:
✔ Exàmens “clàssics”: són exàmens d’una hora, amb un valor de 100%, en els que hi ha un seguit
de preguntes i exercicis a contestar i resoldre. A cada pregunta i exercici hi figura la puntuació
relativa. D’aquesta manera, l’alumne/a sap la importància de cada exercici pel que fa a puntuació i
podrà distribuir el temps de la manera que cregui més oportuna. En els exercicis a resoldre es
valorarà la resolució correcta del problema però també es valoraran els procediments duts a terme.
D’aquesta manera, un exercici que té un error de càlcul però els procediments utilitzats són
correctes aquests seran puntuats positivament.
✔ Exercicis puntuables que tindran un valor menor (entre el 10 i el 40%, depenent de la
importància relativa del tema). Per exemple, es podran realitzar exàmens en els que es demani la
realització d’un (o dos) exercicis prou llargs com per no poder-lo encabir en un examen del tipus
anterior però prou important per a demanar-lo a l’alumne/a (un exercici en el que calgui resoldre
els esforços d'una biga és massa llarg per a un examen i per això es pot fer com a exercici
independent)
✔ Exercicis procedimentals, com per exemple elaboració de fulls de càlcul per a resoldre un
problema, realització de circuits virtuals, etc. Aquests exercicis tindran un valor aproximat del 1030%.
➢ És obligatori presentar-se a tots els exàmens (llevat d’alguna causa justificada); en cas contrari, el
trimestre estarà suspès. Totes les proves i activitats proposades pel professorat seran obligatòries
➢ El valor total de la nota trimestral ha de ser igual o superior a 5 per què el trimestre estigui aprovat.
( Una nota total de 4,9 és un suspès).
➢ La nota final del trimestre serà la mitjana ponderada dels exàmens i exercicis realitzats.
➢ La nota final del trimestre serà la mitjana ponderada dels exàmens i exercicis realitzats.
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2. Superació de la matèria
➢ Per superar la matèria del curs cal complir alguna de les dues condicions següents:
✔ Haver aprovat els tres trimestres. La nota final de Tecnologia Industrial serà la mitjana aritmètica
dels tres trimestres, comptant sempre la nota més alta entre l’ obtinguda realment cada trimestre
(amb decimals) i la que consta al butlletí de notes (arrodonida). L’arrodoniment d’aquesta nota final
es farà de la mateixa manera que es fa en cas de trimestre aprovat.
✔ Haver aprovat dos trimestres, haver obtingut un mínim de 3,5 en el trimestre suspès i que la
mitjana aritmètica obtinguda de tots tres trimestres sigui un mínim de 5.
3. Recuperació de la matèria
Hi haurà dos opcions de recuperació:
✔ Es farà un examen de recuperació al juny i /o al setembre. L’alumne/a es presentarà als exàmens
corresponents només als trimestres suspesos. Els trimestres recuperats d’aquesta manera tindran
una nota de 5, independentment de la puntuació de l’examen. La nota final de Tecnologia Industrial
es farà de manera continuada.
✔ Si no es recupera de la manera anterior es farà un examen de recuperació a l’abril. En aquest
examen hi entrarà tota la matèria del curs. En cas que l’alumne/a l’aprovi, la nota final de
Tecnologia Industrial serà de 5.
➢ Totes les proves extraordinàries són voluntàries.
➢ Al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència s'examinaran de tot el curs
➢
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DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT
1. Avaluació trimestral
➢ Es realitzaran 2 o 3 exàmens per trimestre.
➢ La nota serà :
✔ 90 % d'exàmens
✔ 10 % notes de classe ,treballs i pràctiques.
➢ Es valoraran els continguts i l'ús correcte del llenguatge científic en l'exposició oral i també
l'ortografia en els treballs escrits.
➢ La nota per aprovar cada trimestre serà de 5 com mínim. Quan la nota sigui decimal s'arrodonirà
des del mig punt ,cap al nombre enter superior o inferior.
2. Recuperació del curs
➢ Al finalitzar el curs es convocarà una recuperació per a tots els alumnes que tinguin algun trimestre
suspès .Els exàmens seran del mateix nivell que els realitzats durant el curs, i s'hauran de presentar
tots els treballs, pràctiques que no s'hagin entregat durant el any.
➢ Al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència s'examinaran de tot el curs
3. Superació del curs
➢ La qualificació final per curs serà la mitjana dels tres trimestres, no es farà mitjana si un trimestre
està suspès amb una nota inferior al quatre.
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DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA
CRITERIS DE PRIMER DE BATXILLERAT
FÍSICA
El sistema d’avaluació que s’emprarà a la matèria Física I de Batxillerat es concreta en els cinc punts
següents:
➢ Elements avaluatius
➢ Criteri d’avaluació dels crèdits i la seva superació
➢ Criteri d’avaluació de la matèria i la seva superació
➢ Recuperació de la matèria pendent
➢ Criteri d’avaluació de la matèria al final del batxillerat
Elements avaluatius
➢ Al llarg del trimestre lectiu (durada del crèdit) es duran a terme les activitats d’avaluació següents:
A) Realització de proves parcials i activitats de seguiment
La prova parcial és una activitat d’avaluació que consta d’una sèrie de problemes dels continguts
conceptuals i procedimentals estudiats fins el moment de la seva realització. Per altra banda, les activitats
de seguiment són exercicis puntuals, que reflecteixen els aspectes més bàsics del continguts, i que tenen
una durada aproximada de 10 – 15 minuts.
B) Realització de la prova global
La prova global és una activitat d’avaluació que es fa a final del trimestre i sol constar d’una sèrie de
problemes dels continguts del trimestre.
C) Valoració de l’actitud i interès de l’alumnat
La valoració de l’actitud es concreta en una nota que s’obté de ponderar diversos factors, entre d’altres:
entrega de resolució de sèries de problemes, informe d’activitats de laboratori o d’una sortida, si s’escau;
realització de treballs proposats, constància del treball realitzat a classe i a casa, assistència a classe,...
així mateix es valorarà una expressió escrita (ortografia, lèxic i sintaxi) correcta així com una expressió
oral adequada al context.
2) Criteri d’avaluació dels trimestres i la seva superació
➢ La qualificació numèrica de cada crèdit s’obtindrà d’aplicar el criteri següent:
✔ un percentatge d'un 40% de la qualificació correspondrà a les qualificacions de la prova parcial i
les activitats de seguiment.
✔ un percentatge d'un 50% correspondrà a la prova global.
✔ un percentatge d'un 10% vindrà determinat per la nota d’actitud i interès
➢ El trimestre s’aprova si la qualificació obtinguda és igual o superior a 5.
➢
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➢ Donat que a l’acta d’avaluació ha de constar només un nombre enter, l’arrodoniment de la nota es
farà amb el criteri següent:
✔ Si s’aprova el trimestre i el decimal de la qualificació és inferior a 5, aquesta s’arrodonirà a l’enter
inferior. Així com exemple, una qualificació de 7.4 apareixerà a l’acta com a 7; en canvi si el
decimal de la qualificació és igual o superior a 5, aquesta s’arrodonirà a l’enter superior. Així com
exemple, una qualificació de 8.6 apareixerà a l’acta com a 9.

3) Criteri d’avaluació de la matèria i la seva superació
➢ S’aprova la matèria en els casos següents:
✔ Si es tenen els tres trimestres aprovats. En aquest cas la qualificació del curs s’obtindrà de la
mitjana aritmètica de les tres qualificacions parcials (qualificació no arrodonida).
✔ En el cas de tenir dos trimestres aprovats, s’aprova la matèria per curs si la mitjana aritmètica de
les tres qualificacions parcials és igual o superior a 5.5.
✔ Si només es té un trimestre aprovat, s’aprova la matèria per curs si la mitjana aritmètica de les
tres qualificacions parcials és igual o superior a 6.
✔ Superant l’examen de suficiència que es farà al juny i/o al setembre
4) Recuperació de la matèria pendent
➢ En el cas de no aprovar la matèria per curs, aquesta es podrà superar, en l’examen de la
convocatòria de juny (examen de suficiència), segons els criteris següents:
✔ En el cas de tenir un trimestre pendent amb una mitjana aritmètica de les tres qualificacions
parcials inferior a 5.5, s’examinarà només d’aquest trimestre. S’aprova la matèria si la nota del
corresponent examen és igual o superior a 5.
✔ En el cas de tenir dos trimestres pendents amb una mitjana aritmètica de les tres qualificacions
parcials inferior a 6, s’examinarà d’aquest trimestre. S’aprova la matèria si la nota del corresponent
examen és igual o superior a 5.
✔ En el cas de tenir els tres trimestres pendents, s’examinarà de tota la matèria del curs. S’aprova
la matèria si la nota del corresponent examen és igual o superior a 5.
➢ Si la nota de la prova de recuperació és superior a 5 però inferior a 7, als trimestres pendents se’ls
assignarà una qualificació de 5. Si la qualificació fos superior o igual a 7, es qualificaran amb un 6.
Al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència s'examinaran de tot el curs
Els alumnes que promocionen a 2n de BTX amb la matèria de Física-1 pendent, poden superar-la aprovant
l’examen corresponent a la convocatòria del mes d'abril.

16

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT-INS PERE RIBOT-CURS 2011/2012

QUÍMICA
La forma d’avaluar la matèria de Química de 1r de batxillerat es concreta en els cinc punts següents:
➢ Elements d’avaluació
➢ Criteri d’avaluació dels trimestres i la seva superació
➢ Criteri d’avaluació de l'àrea i la seva superació
➢ Recuperació de la matèria pendent
1) Elements d’avaluació
Al llarg del trimestre lectiu es duran a terme les activitats d’avaluació següents:
➢ El control de seguiment és una activitat d’avaluació puntual que permet conèixer l’assoliment de
l’objectiu que s’està treballant, o que ja s’ha treballat. Se’n fan 1 o 2 per trimestre i tenen una durada
15 a 20 minuts.
➢ L’examen parcial és una activitat d’avaluació que es fa a mitjans de trimestre i sol constar d’una
sèrie de problemes i exercicis dels continguts estudiats fins aleshores. A més, és una orientació de
l’examen global.
➢ L’examen global és una activitat d’avaluació que es fa a finals del trimestre i sol constar d’una sèrie
de problemes i exercicis dels continguts del trimestre.
➢ La valoració de l’informe de pràctiques realitzades al laboratori.
➢ Valoració de l’actitud. La valoració de l’actitud es concreta en una nota que s’obté de ponderar
diversos factors, entre d’altres: constància del treball realitzat a classe i a cas, realització de treballs
proposats, grau compliment de les normes de convivència a classe (aula, laboratori, ...), puntualitat i
assistència a classe,...; així mateix es valorarà una expressió escrita (ortografia, lèxic i sintaxi)
correcta així com una expressió oral adequada al context.
2) Criteri d’avaluació dels crèdits i la seva superació
La qualificació numèrica de cada trimestre lectiu o crèdit s’obtindrà d’aplicar el criteri següent:
- un percentatge d'un 50% correspondrà als resultats de l’examen global.
- un percentatge del 20% correspondrà als resultats de l’examen parcial.
- un percentatge del 20% correspondrà als resultats dels controls i pràctiques realitzades.
- un percentatge del 10% correspondrà a l’actitud.
El trimestre lectiu o crèdit s’aprova si la qualificació final és igual o superior a 5.
Ja que la qualificació a l’avaluació ha de ser un nombre enter, l’arrodoniment és farà de la següent
manera: una nota inferior a 7,5 s’arrodonirà a 7, una nota superior a 7,5 s’arrodonirà a 8 i el 7,5 és
resoldrà cas per cas.
3) Criteri d’avaluació de la matèria i la seva superació
➢ Si s’aproven els tres crèdits, la qualificació final serà la mitjana d’aquests.
➢ En cas de suspendre un crèdit, s’aprova l‘assignatura per curs si la mitjana de les qualificacions dels
tres crèdits és igual o superior a cinc. Si no és així haurà de fer l’examen de suficiència del crèdit
corresponent.
➢ En cas de suspendre 2 o 3 crèdits haurà de fer l’examen de suficiència dels crèdits corresponents.
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4) Recuperació de la matèria pendent
➢ En el cas de no aprovar l’assignatura per curs, aquesta es podrà superar, en l’examen de la
convocatòria de juny. L’alumne s’examinarà dels trimestres o crèdits suspesos.
➢ Al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència s'examinaran de tot el curs
➢ En els casos necessaris (bàsicament tenir la nota mitjana equidistant dels dos enters de l’interval)
es contemplarà la realització d’activitats d’avaluació adients per centrar la qualificació a l’enter del
corresponent interval.
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CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI
El sistema d’avaluació que s’emprarà a la matèria Ciències per al Món Contemporani de Batxillerat es
concreta en els quatre punts següents:
➢ Elements avaluatius
➢ Criteri d’avaluació dels crèdits i la seva superació
➢ Criteri d’avaluació de la matèria i la seva superació
➢ Recuperació de la matèria pendent
1) Elements avaluatius
Al llarg del quadrimestre lectiu (durada del crèdit) es duran a terme les activitats d’avaluació següents:
A. Exercicis d'avaluació
Al final de cada unitat es realitzarà una prova d'avaluació on quedaran recollits els objectius de la
mateixa.
B. Realització de treballs i activitats de seguiment
Les activitats de seguiment són exercicis puntuals, que reflecteixen els aspectes més bàsics del
continguts, i que tenen una durada aproximada de 10 – 15 minuts.
C. Valoració de l’actitud i interès de l’alumnat
La valoració de l’actitud es concreta en una nota que s’obté de ponderar diversos factors, entre
d’altres: entrega d'exercicis, informe d’activitats d'aula o d’una sortida, si s’escau; constància del
treball realitzat a classe i a casa, assistència a classe,...
2. Criteri d’avaluació dels crèdits i la seva superació
➢ La qualificació numèrica de cada crèdit s’obtindrà d’aplicar el criteri següent:
✔ un percentatge situat entre el 50% i el 60% correspondrà a les qualificacions dels exercicis
d'avaluació.
✔ La realització de treballs i activitats de seguiment es valorarà amb un percentatge situat entre el
30% i el 40%.
✔ un percentatge del 10% correspondrà a la nota d’actitud i interès.
Si s’aprova el crèdit i el decimal de la qualificació és inferior a 5, aquesta s’arrodonirà a l’enter
inferior. Així com exemple, una qualificació de 7.4 apareixerà a l’acta com a 7; en canvi si el decimal
de la qualificació és igual o superior a 5, aquesta s’arrodonirà a l’enter superior. Així com exemple,
una qualificació de 8.6 apareixerà a l’acta com a 9.
➢ Si no s’aprova el crèdit s’utilitzarà el mateix criteri d’arrodoniment, a excepció feta dels casos en els
quals la qualificació estigui compresa entre el 4 i el 5. En aquests casos, i llevat de situacions
excepcionals, l’arrodoniment es farà al 4.
➢
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3. Criteri d’avaluació de la matèria i la seva superació
➢ S’aprova la matèria en els casos següents:
✔ Si es tenen els dos crèdits aprovats. En aquest cas la qualificació del curs s’obtindrà de la mitjana
aritmètica de les dues qualificacions parcials.
✔ Si només es té un crèdit aprovat, s’aprova la matèria per curs si la mitjana aritmètica de les dues
qualificacions parcials és igual o superior a 6.
✔ Superant l’examen de suficiència que es farà després del final de les classes.
4. Recuperació de la matèria pendent
➢ En el cas de no aprovar la matèria per curs, aquesta es podrà superar, en l’examen de la
convocatòria de juny segons els criteris següents:
✔ En el cas de tenir un crèdit pendent, s’examinarà només d’aquest crèdit. S’aprova la matèria si la
nota del corresponent examen és igual o superior a 5
✔ En el cas de tenir dos crèdits pendents, s’examinarà de tota la matèria del curs. S’aprova la
matèria si la nota del corresponent examen és igual o superior a 5.
✔ Si la nota de la prova de recuperació és superior a 5 però inferior a 7, als crèdits pendents se’ls
assignarà una qualificació de 5. Si la qualificació fos superior o igual a 7, es qualificaran amb un 6.
➢ Al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència s'examinaran de tot el curs

20

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT-INS PERE RIBOT-CURS 2011/2012

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT
1. Avaluació trimestral
CONTINGUTS PROCEDIMENTALS 50%

- PROVES FÍSIQUES DE LES DIFERENTS
ACTIVITATS
- NOTES I REGISTRE DEL TREBALL DIARI A
CLASSE
- TREBALLS
- HIGIENE

CONTINGUTS CONCEPTUALS 40%

- EXÀMENS TEÒRICS
- EXERCICIS I/O APUNTS
- TREBALLS I DOSSIERS

CONTINGUTS ACTITUDI NALS 10%

- COMPORTAMENT
- ASSISTÈNCIA I RETARDS
- CLASSES NO REALITZADES INJUSTIFICADES

Per poder fer nota mitja, es necessari un mínim de 3.5 punts a cada apartat.
➢ En els treballs i exercicis es valorarà l’ortografia i es tindrà en compte a l’hora d’avaluar la
presentació. D'igual manera també es valorarà el llenguatge en les exposicions orals.
2. Superació del curs:
➢ Es supera el curs aprovant les tres avaluacions, en aquest cas la nota final serà la nota mitjana de
les tres avaluacions.
➢ En el cas de suspendre una o més avaluacions es farà un examen de continguts mínims teòrics i
pràctics i s´hauran de superar tots dos.
➢ Al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència s'examinaran de tot el curs
➢ En aquest cas la nota final no superarà el 5.
➢ Per recuperar la matèria es faran proves extraordinàries escrites durant el curs posterior.
Moltes i diferents causes mèdiques o disminucions motrius poden limitar o impedir l’activitat física en
l’alumnat. No obstant això, les conseqüències en l’ensenyament/aprenentatge de la matèria generen dues
situacions clarament diferenciades:
➢

- L’alumnat que no pot realitzar certes activitats o practicar determinats esports. En aquest cas, es
realitzarà una adaptació curricular en la qual es mantindran tots els aprenentatges conceptuals i
actitudinals, i aquells aprenentatges procedimentals que pugui realitzar, és a dir, no contraindicats
mèdicament. Aquest tipus d’adaptació curricular ha de permetre desenvolupar les capacitats
formulades en els objectius generals de la matèria i de l’etapa.
- L’alumnat que no pugui realitzar cap tipus d’activitat física. En aquest cas, no es podran realitzar
les activitats programades en les classes per a la resta de l’alumnat i es veuran compromesos gran
part dels objectius de l’etapa. Serà necessari, per tant, realitzar una adaptació curricular que
modifiqui o substitueixi elements prescriptius del currículum, com ara els objectius generals de la
matèria i gran part dels seus continguts.
En ambdós casos es podran variar els percentatges dels criteris d’avaluació.
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DEPARTAMENT DE VISUAL I PLÀSTICA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE DIBUIX TÈCNIC
PRIMER DE BATXILLERAT
1.Avaluació trimestral

Les notes es repartiran en tres apartats, el primer procedimental, un altre conceptual i l’últim
actitudinal, repartits segons el nivell
a) Làmines / dossier de dibuix - 25%
➢

b) Exàmens / controls – 70%
c) Actitud de l’alumne – 5%
➢ En l’actitud de l’alumne es tindrà en compte el seu interès per l’assignatura, la seva capacitat
d’esforç, la netedat en la presentació, la puntualitat en l’entrega de les làmines, el treball i
comportament a classe, etc.
2. Superació i recuperació del curs:
➢ Superaran el curs aquells que tinguin aprovades almenys dues de les tres avaluacions i la mitjana
aritmètica sigui de 5 o superior, sempre i quan no es suspengui el tercer trimestre.
➢ Per superar el trimestre suspès, es farà un examen de recuperació per trimestre o continguts
segons correspongui.
➢ Aquells que no superin el curs s’hauran de presentar a la prova de suficiència de juny o setembre,
per examinar-se de les parts suspeses amb la realització d’un examen.
➢ Al juny i al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència s'examinaran de tot el
curs, excepte indicacions del /la professor/a
➢ Al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència s'examinaran de tot el curs
➢ Per a la recuperació de la matèria pendent de cursos anteriors, caldrà realitzar un examen que
inclourà tots els continguts del curs.
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QUADRE RESUM DELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT
ÀREA

AVALUACIÓ PARCIAL

Llengua catalana i literatura

Per calcular la nota de cada avaluació s’aplicaran els percentatges següents:

SUPERACIÓ DEL CURS

RECUPERACIÓ

La nota final del curs serà la mitjana de les notes trimestrals, sempre que cap de les notes no La qualificació de les proves extraordinàries de final de curs serà com a
màxim un 5.
➢ exàmens: 80 % (60 % cada examen sobre els temes estudiats i 20 % sigui inferior a 4.
Al juny i al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència
l’examen de lectura).
s'examinaran de tot el curs
➢ exercicis, redaccions, comentaris de text, exposicions orals, etc.: 10%
➢ Actitud i comportament (puntualitat, participació, portar el material, treball a
l’aula, relació amb els companys, treball en equip, etc.): 10%

Llengua castellana i literatura

Els criteris de promoció de la matèria són els que el Departament de Llengua ➢ La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals.
Es podrà recuperar la matèria al juny i /o al setembre.
Castellana i Literatura té consensuats:
Quan una nota estigui entre 4 i 5, fins el 4,5, serà insuficient; a partir de 4,6 serà suficient. Al juny i al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència
Els controls de contingut (dos o tres, en funció de la programació) Aquest mateix arrodoniment es farà amb altres notes. (Exemple: 5,6=Bé).
s'examinaran de tot el curs
comptabilitzaran segons el següent barem:
Si passa de curs amb la matèria pendent podrà recuperar-la en la
convocatòria del mes d'abril
➢ Primer examen: 30%
➢ Segon examen: 30%
➢ Tercer examen: 30%
Procediments + Actitud + Assistència : 10%
➢ Descompte per errades en exàmens i altres activitats escrites i orals: -0,1
punts per errada ortogràfica, lèxica, gramatical, d'adequació, coherència o
cohesió, sense límit.
➢ La nota d’aprovat trimestral serà de cinc 5 i no menys.

Literatura castellana

Els criteris de promoció de la matèria són els que el Departament de Llengua ➢ La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals.
Castellana i Literatura té consensuats:
➢ Quan una nota estigui entre 4 i 5, fins el 4,5, serà insuficient; a partir de 4,6 serà suficient.
Els controls de contingut (dos o tres, en funció de la programació) Aquest mateix arrodoniment es farà amb altres notes. (Exemple: 5,6=Bé).
comptabilitzaran segons el següent barem:
➢ Primer examen: 30%
➢ Segon examen: 30%
➢ Tercer examen: 30%
+ Procediments + Actitud + Assistència : 10%
➢ Descompte per errades en exàmens i altres activitats escrites i orals: -0,1
punts per errada ortogràfica, lèxica, gramatical, d'adequació, coherència o
cohesió, sense límit.
➢ La nota d’aprovat trimestral serà de cinc 5 i no menys.
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Es podrà recuperar la matèria al juny i /o al setembre.
Si passa de curs amb la matèria pendent podrà recuperar-la en la
convocatòria del mes d'abril
Si passa de curs amb la matèria pendent podrà recuperar-la en la
convocatòria del mes d'abril
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ÀREA

AVALUACIÓ PARCIAL

Llatí i grec

➢ Llengua (conceptes bàsics de sintaxi i traducció)

40%

SUPERACIÓ DEL CURS

➢ Cultura

30%

➢ Actitud (1) + Deures (2) + Treball a classe

30%

RECUPERACIÓ

Mitjana de les proves escrites, en la proporció esmentada, així com els altres conceptes. Es - Llengua: Els exàmens de llengua es recuperen a la següent prova. Es
valorarà especialment que la trajectòria hagi estat ascendent com un “plus” no quantificable en fa la mitjana dels exercicis aprovats. EL mateix succeeix amb les
tant per cents.
avaluacions: es recupera una avaluació amb la següent.
- Cultura: l'apartat de cultura es recupera al juny o al setembre.
- L'alumnat va a l'avaluació extraordinària de juny o bé la de setembre
NOMËS DE L'APARTAT QUE HAGI SUSPÈS (LLENGUA O CULTURA
O BÉ DE TOTES DUES). Al juny es preocuparà d'haver acordat amb la
professors què li cal fer per aprovar el curs, si és que ha d'anar al
setembre.

Anglès

Es realitzarà una prova per avaluar les diferents destreses (skills) que formen ➢ S’aplicarà el criteri d’avaluació formativa i contínua, de manera que l’alumnat que ➢ La qualificació de l’examen de suficiència serà sempre de suficient,
part de l’aprenentatge d’una llengua estrangera.
suspengui la 1ª avaluació pot recuperar-la mitjançant la seva progressió en la 2ª i l’alumnat malgrat l’alumnat obtingui una qualificació superior a 5, i la mitjana del
que suspengui la 1ª i la 2ª avaluació pot recuperar-les si a la 3ª avaluació demostra haver curs de l’alumnat que hagi anat a la prova de suficiència serà també de
➢ Comprensió gramatical i vocabulari (Grammar and vocabulary) 20%
assolit els objectius del curs. En cas que l’alumnat suspengui la 3ª avaluació, malgrat tingui suficient.
➢ Comprensió i expressió escrita (Reading and writing) 25%
aprovat un o dos trimestres anteriors, haurà de recuperar els tres crèdits, la matèria de tot el ➢ Si passa de curs amb la matèria pendent podrà recuperar-la en la
curs, mitjançant la prova de suficiència que s’estableixi a finals de juny. Aquest tipus de prova convocatòria del mes d'abril
➢ Comprensió oral (Listening ) 15%
serà de caràcter global.
➢ Expressió oral ( Speaking ) 25%
➢ La qualificació final del primer i del segon curs de Batxillerat serà la mitjana dels tres
➢ Comprensió lectora de un llibre predeterminat ( Readers) 10%
crèdits.
➢ Actitud: 5%
➢ Recordem que l’alumne/a que no superi el primer curs, podrà presentar-se a les proves de
recuperació del mes de juny o a les de setembre/ octubre del curs següent.
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ÀREA

AVALUACIÓ PARCIAL

SUPERACIÓ DEL CURS

RECUPERACIÓ

Matemàtiques

Aprovaran el trimestre els alumnes que compleixin les tres condicions
següents:

➢ La qualificació final de matèria de 1r de Batxillerat s'obtindrà fent el promig de les notes
dels 3 trimestres, amb un mínim de dos trimestres aprovats. En cas que l'alumne/a tingui dos
o tres trimestres no aprovats, o una qualificació final inferior a 5, es considerarà que ha
suspès la matèria.

➢ Els alumnes que hagin suspès la matèria podran presentar-se a un
examen de recuperació dels trimestres suspesos a la convocatòria de
juny i/o setembre, o de tota la matèria a les convocatòries d' abril (per
als alumnes de 2n de Batxillerat amb la matèria de 1r suspesa).

➢ La qualificació final (Qf) corresponent al crèdit o trimestre ha de ser superior
a 5. Aquesta qualificació final s'obtindrà de l'aplicació de la següent igualtat

Qf =

9·Qe + Qc
10

➢ Les qualificacions corresponents als exàmens parcials han de ser totes
superiors a 3.
➢ No poden acumular més de sis faltes d’assistència injustificades
➢ Aquesta qualificació final serà un nombre enter comprés entre 1 i 10. En el
cas de les notes superiors a 5, els valors decimals s'arrodoniran a l'enter inferior
o superior segons s'escaigui.
➢ Per a les notes inferiors a 5, l'aplicació de l'arrodoniment no podrà suposar
en cap cas l'aprovat del trimestre. Això significa que les qualificacions superiors
a 4 i inferiors a 5 s'arrodoniran a 4.

Economia

La nota d’avaluació (crèdit/trimestre) s’obté aplicant les ponderacions
establertes abans, (80% proves escrites, 20% seguiment diari) arrodonint les
dècimes. Amb aquesta operació la nota ha de ser igual o superior a 5 punts per
considerar l'avaluació aprovada.

La nota final de la matèria s’obté fent la mitjana aritmètica de les tres avaluacions quan aquesta L’alumne disposarà d’exercicis de repàs en cas de suspendre un crèdit.
iguala o supera el 5, sempre que no hi hagi cap crèdit amb una nota inferior a 3.
✔ L'alumne que no superi l’avaluació ordinària, disposarà d’una
✔ Les avaluacions suspeses es recuperen, si procedeix, en la prova de recuperació a final de convocatòria de recuperació al juny. En aquesta convocatòria
curs, el resultat de la qual, juntament amb les notes de les avaluacions aprovades (si s’escau ), s’examinarà del crèdit o crèdits no superats.
i feta la corresponent mitjana, determinen la nota final .
✔ Cas de no superar la matèria en la recuperació ordinària, l’alumne,
✔ En el cas d'haver suspès la matèria, després de no haver superat la prova de recuperació
final, la nota final quedarà determinada per la prova extraordinària de recuperació. Es
considerarà no superada la prova i per tant la matèria amb qualificació inferior a cinc i el no
presentat.

amb posterioritat a l’avaluació final de curs, disposarà d’una
convocatòria extraordinària de recuperació que inclourà tots els
continguts del curs.
✔ - Prova de recuperació a final de curs : Es realitzarà una prova de
recuperació que inclou la part del programa corresponent a la/les
avaluacions (crèdits) suspeses. La prova de recuperació te una nota
màxima de 5 punts a efectes de fer mitjana amb les altres avaluacions
aprovades si s'escau.
✔ - Prova extraordinària de recuperació: Amb posterioritat a l'avaluació
final del curs els alumnes suspesos de la matèria hauran de passar una
prova extraordinària que inclou els continguts de tot el curs i que es
qualificarà de zero a deu punts
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ÀREA

AVALUACIÓ PARCIAL

SUPERACIÓ DEL CURS

RECUPERACIÓ

Filosofia

Les activitats d’avaluació de cada crèdit seran:

La superació de la matèria s’aconseguirà amb:

✔ Conceptes i procediments

➢ Totes las avaluacions superades amb una qualificació mínima de 5.

➢ Els/les alumnes es presentaran d’aquelles avaluacions que no hagin
superat durant el curs.

- Proves escrites especifiques (exàmens): 80% de la nota

➢ Dos avaluacions superades i una no superada, sempre i quan la qualificació d’aquest darrer Recuperació en el curs següent:
arribi com a mínim a 3 i la mitjana aritmètica d’aquesta nota amb la de les altres avaluacions ➢ Els/les alumnes de 2n de Batxillerat que tinguin pendent la filosofia
sigui de 5.
de 1r de Batxillerat faran una prova per a recuperar la matèria a l'abril.

- Ortografia i expressió oral i escrita: 10%
- Treballs complementaris de la matèria (exercicis, pel·lícules):5%
✔ Actitud

➢ La qualificació mínima per superar l’examen de suficiència serà 5

➢ L’arrodoniment de decimals es farà seguint el criteri a la baixa en el cas que els decimals
- Interès i/o participació en el desenvolupament de la matèria, assistència a
compresos entre dues notes no arribin a 6, i a l’alça a partir de sis decimals. Aquesta norma no
l’aula, correcció envers el docent i els companys: 5%
s’aplicarà a les qualificacions decimals compreses entre el 4 i el 5.

Història del món
contemporani

Les activitats d’avaluació d’Història del Món Contemporani seran:

➢ La superació de la matèria s’aconseguirà amb:

➢ Conceptes i procediments

✔ Tots els trimestres superats amb una qualificació mínima de 5

➢ Proves escrites específiques 80%
➢ Treballs complementaris de la matèria (exercicis, intervencions...) 10%
➢ Actitud: Interès i/o participació en el desenvolupament de la matèria,
➢ Assistència a l’aula, correcció envers el docent i els companys 10%

Tecnologia industrial

Proves de recuperació dels trimestres no superats:Prova escrita de tots
els trimestres no superats

➢ Els/les alumnes de 2n de Batxillerat que tinguin pendent la filosofia
✔ Dos trimestres superats i una no superat, sempre que aquesta qualificació última no sigui
de 1r de Batxillerat faran una prova per a recuperar la matèria a l'abril.
inferior a 3 i la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui de 5
Com que les qualificacions han de ser en nombres enters, l’arrodoniment de decimals es farà
seguint el criteri a la baixa en el cas que la nota sigui inferior a 4.5 i a l’alça a partir del 4.5

➢ Hi haurà dos opcions de recuperació:

➢ L’actitud representa el 5% de la nota.

➢ Per superar la matèria del curs cal complir alguna de les dues condicions següents:

➢ El continguts i els procediments representen el 95%

✔ Es farà un examen de recuperació al juny. i/o al setembre L’alumne/a
✔ Haver aprovat els tres trimestres. La nota final de Tecnologia Industrial serà la mitjana
es presentarà als exàmens corresponents només als trimestres
aritmètica dels tres trimestres, comptant sempre la nota més alta entre l’ obtinguda realment suspesos. Els trimestres recuperats d’aquesta manera tindran una nota
cada trimestre (amb decimals) i la que consta al butlletí de notes (arrodonida). L’arrodoniment de 5, independentment de la puntuació de l’examen.
d’aquesta nota final es farà de la mateixa manera que es fa en cas de trimestre aprovat.
✔ Si no es recupera de la manera anterior es farà un examen de
✔ Haver aprovat dos trimestres, haver obtingut un mínim de 3,5 en el trimestre suspès i que la recuperació a l’abril. En aquest examen hi entrarà tota la matèria del
mitjana aritmètica obtinguda de tots tres trimestres sigui un mínim de 5.
curs. En cas que l’alumne/a l’aprovi, la nota final de Tecnologia Industrial
serà de 5.
Tots els exàmens de recuperació són voluntaris.
✔ Al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència
s'examinaran de tot el curs
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ÀREA

AVALUACIÓ PARCIAL

SUPERACIÓ DEL CURS

Biologia

La nota serà :

Al finalitzar el curs ,es convocarà una recuperació per a tots els alumnes que tinguin algun Al finalitzar el curs ,es convocarà una recuperació per a tots els alumnes
crèdit suspès .Els exàmens seran del mateix nivell que els realitzats durant el curs ,i s'hauran que tinguin algun trimestre suspès .Els exàmens seran del mateix nivell
de presentar tots els treballs ,pràctiques que no s'hagin entregat durant el any.
que els realitzats durant el curs ,i s'hauran de presentar tots els treballs ,
pràctiques que no s'hagin entregat durant el any.

➢ 90 % d'exàmens
➢

10 % notes de classe ,treballs i pràctiques.

RECUPERACIÓ

➢ Els/les alumnes de 2n de Batxillerat que tinguin pendent la filosofia
de 1r de Batxillerat faran una prova per a recuperar la matèria a l'abril.
Física

La qualificació numèrica de cada crèdit s’obtindrà d’aplicar el criteri següent:

S’aprova la matèria en els casos següents:

➢ un percentatge d'un 40% de la qualificació correspondrà a les qualificacions ➢ Si es tenen els tres trimestres aprovats. En aquest cas la qualificació del curs s’obtindrà de
de la prova parcial i les activitats de seguiment.
la mitjana aritmètica de les tres qualificacions parcials (qualificació no arrodonida).
➢ un percentatge d'un 50% correspondrà a la prova global.
➢ un percentatge d'un 10% vindrà determinat per la nota d’actitud i interès
➢ El trimestre s’aprova si la qualificació obtinguda és igual o superior a 5.

➢ En el cas de tenir dos trimestres aprovats, s’aprova la matèria per curs si la mitjana
aritmètica de les tres qualificacions parcials és igual o superior a 5.5.
➢ Si només es té un trimestre aprovat, s’aprova la matèria per curs si la mitjana aritmètica de
les tres qualificacions parcials és igual o superior a 6.
➢ Superant l’examen de suficiència que es farà al juny i/o al setembre

En el cas de no aprovar la matèria per curs, aquesta es podrà superar,
en l’examen de la convocatòria de juny (examen de suficiència), segons
els criteris següents:
➢ En el cas de tenir un trimestre pendent amb una mitjana aritmètica
de les tres qualificacions parcials inferior a 5.5, s’examinarà només
d’aquest trimestre. S’aprova la matèria si la nota del corresponent
examen és igual o superior a 5.
➢ En el cas de tenir dos trimestres pendents amb una mitjana
aritmètica de les tres qualificacions parcials inferior a 6, s’examinarà
d’aquest trimestre. S’aprova la matèria si la nota del corresponent
examen és igual o superior a 5.
➢ En el cas de tenir els tres trimestres pendents, s’examinarà de tota
la matèria del curs. S’aprova la matèria si la nota del corresponent
examen és igual o superior a 5.
➢ Si la nota de la prova de recuperació és superior a 5 però inferior a
7, als trimestres pendents se’ls assignarà una qualificació de 5. Si la
qualificació fos superior o igual a 7, es qualificaran amb un 6
➢ Al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència
s'examinaran de tot el curs

Química

La qualificació numèrica de cada trimestre lectiu o crèdit s’obtindrà d’aplicar el ➢ Si s’aproven els tres crèdits, la qualificació final serà la mitjana d’aquests.
criteri següent:
➢ En cas de suspendre un crèdit, s’aprova l‘assignatura per curs si la mitjana de les
➢ un percentatge d'un 50% correspondrà als resultats de l’examen global.
qualificacions dels tres crèdits és igual o superior a cinc. Si no és així haurà de fer l’examen
de suficiència del crèdit corresponent.
➢ un percentatge del 20% correspondrà als resultats de l’examen parcial.
➢ un percentatge del 20% correspondrà als resultats dels controls i pràctiques ➢ En cas de suspendre 2 o 3 crèdits haurà de fer l’examen de suficiència dels crèdits
corresponents.
realitzades.

En el cas de no aprovar la matèria per curs, aquesta es podrà superar,
en l’examen de la convocatòria de juny i /o setembre (examen de
suficiència), segons els criteris següents:
➢ En el cas de tenir un crèdit pendent, s’examinarà només d’aquest
crèdit. S’aprova la matèria si la nota del corresponent examen és igual
o superior a 5

El trimestre lectiu o crèdit s’aprova si la qualificació final és igual o superior a 5.

➢ En el cas de tenir dos crèdits pendents, s’examinarà de tota la
matèria del curs. S’aprova la matèria si la nota del corresponent
examen és igual o superior a 5.

Ja que la qualificació a l’avaluació ha de ser un nombre enter, l’arrodoniment
és farà de la següent manera: una nota inferior a 7,5 s’arrodonirà a 7, una nota
superior a 7,5 s’arrodonirà a 8 i el 7,5 és resoldrà cas per cas.

➢ Si la nota de la prova de recuperació és superior a 5 però inferior a
7, als crèdits pendents se’ls assignarà una qualificació de 5. Si la
qualificació fos superior o igual a 7, es qualificaran amb un 6.

➢ un percentatge del 10% correspondrà a l’actitud.

➢ Al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència
s'examinaran de tot el curs
Ciències per al món
contemporani

28

La qualificació numèrica de cada crèdit s’obtindrà d’aplicar el criteri següent:

S’aprova la matèria en els casos següents:

➢ En el cas de no aprovar la matèria per curs, aquesta es podrà
superar, en l’examen de la convocatòria de juny i/o , segons els criteris

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER DE BATXILLERAT-INS PERE RIBOT-CURS 2010/2011

ÀREA

AVALUACIÓ PARCIAL

SUPERACIÓ DEL CURS

➢ un percentatge situat entre el 50% i el 60% correspondrà a les ➢ Si es tenen els dos crèdits aprovats. En aquest cas la qualificació del curs s’obtindrà de la
qualificacions dels exercicis d'avaluació.
mitjana aritmètica de les dues qualificacions parcials.
➢ La realització de treballs i activitats de seguiment es valorarà amb un ➢ Si només es té un crèdit aprovat, s’aprova la matèria per curs si la mitjana aritmètica de
percentatge situat entre el 30% i el 40%.
les dues qualificacions parcials és igual o superior a 6.
➢ un percentatge del 10% correspondrà a la nota d’actitud i interès.

➢ Superant l’examen de suficiència que es farà després del final de les classes.

RECUPERACIÓ
següents:
➢ En el cas de tenir un crèdit pendent, s’examinarà només d’aquest
crèdit. S’aprova la matèria si la nota del corresponent examen és igual
o superior a 5
➢ En el cas de tenir dos crèdits pendents, s’examinarà de tota la
matèria del curs. S’aprova la matèria si la nota del corresponent
examen és igual o superior a 5.
➢ Si la nota de la prova de recuperació és superior a 5 però inferior a
7, als crèdits pendents se’ls assignarà una qualificació de 5. Si la
qualificació fos superior o igual a 7, es qualificaran amb un 6.
➢ Al l setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència
s'examinaran de tot el curs

Educació física

CONTINGUTS PROCEDIMENTALS 50%
➢ CONTINGUTS CONCEPTUALS 40%C
➢ ONTINGUTS ACTITUDI NALS 10%

➢ Es supera el curs aprovant les tres avaluacions, en aquest cas la nota final serà la
nota mitjana de les tres avaluacions.

➢ Per recuperar la matèria es faran proves extraordinàries escrites
durant el curs posterior.

➢ En el cas de suspendre una o més avaluacions es farà un examen de continguts
mínims teòrics i pràctics i s´hauran de superar tots dos.

➢ Al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència
s'examinaran de tot el curs

➢ En aquest cas la nota final no superarà el 5.
Dibuix tècnic

Les notes es repartiran en tres apartats, el primer procedimental, un altre ➢ Superaran el curs aquells que tinguin aprovades almenys dues de les tres avaluacions i la
conceptual i l’últim actitudinal, repartits segons el nivell
mitjana aritmètica sigui de 5 o superior, sempre i quan no es suspengui el tercer trimestre.
➢ Làmines / dossier de dibuix - 25%
➢ Exàmens / controls – 70%
➢ Actitud de l’alumne – 5%
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➢ Per superar el trimestre suspès, es farà un examen de recuperació per trimestre o
continguts segons correspongui.

➢ Aquells que no superin el curs s’hauran de presentar a la prova de
suficiència de juny o setembre, per examinar-se de les parts suspeses
amb la realització d’un examen.
➢ Per a la recuperació de la matèria pendent de cursos anteriors,
caldrà realitzar un examen que inclourà tots els continguts del curs.

