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

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER D'ESO

1. Superació del curs
1) És obligatòria la realització de, com a mínim, dos exàmens al llarg del trimestre sobre la matèria 

tractada a classe. 
2) També és obligatòria la realització, cada trimestre, d’un examen, un treball o una exposició oral (a criteri  

del/de la professor/a) sobre el llibre de lectura.
3) S’avaluaran, a part dels exàmens, els exercicis de comprensió i expressió oral i  escrita i el treball a 

l’aula i a casa.
4) Un alumne pot suspendre l’avaluació si no presenta tots els treballs o no realitza algun dels  exàmens 

exigits. L’avaluació quedarà recuperada en el moment que presenti els treballs o faci els exàmens o  
activitats pendents (serà decisió del professorat si aquesta recuperació es fa durant el curs o a final  
de curs).

5) En cas d’absència a un examen anunciat amb anterioritat caldrà que l’alumnat procedeixi de la manera 
següent:
➢ avisar amb anterioritat el professor si ja sap que aquell dia no assistirà a classe.
➢ si  és  per  un  imprevist  (malaltia,  per  exemple),  cal  avisar  telefònicament  al  centre  i  justificar  
degudament la falta, si pot ser amb algun document oficial (certificat mèdic, per exemple).

6) La nota final de cada avaluació s’obtindrà d’aplicar els percentatges següents:
➢ exàmens: 50 % 
➢ examen de lectura: 10%
➢ exercicis obligatoris:  expressió oral i expressió escrita: 10 %
➢ actitud i comportament (Puntualitat, participació, portar el material, portar els 
deures, treball a l’aula, relació amb els companys, treball en equip....): 20 %
➢ avaluació de la llibreta: 10%
La nota mínima perquè una avaluació es consideri aprovada és un 5.

7) La nota de final de curs serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions, sempre i quan la nota de la  
tercera avaluació no sigui inferior a 3’5. Perquè el curs es consideri aprovat la mitjana ha de ser com  
a mínim un 5.

8) Es tindrà en compte la bona presentació dels exercicis, textos i exàmens escrits. En els exàmens i  
altres activitats escrites es descomptaran 0,1 punts per errada (ortogràfica, lèxica o gramatical), fins a 
2 punts. En les activitats orals avaluables es descomptaran 0,2 punts per  errada lèxica o gramatical, 
també fins a 2 punts.

9) La qualificació de les proves extraordinàries serà com a màxim un 5.
10) Al juny i al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència s'examinaran de tot el curs

2. Recuperació del curs anterior
Si un/a alumne/a passa de curs amb l’assignatura pendent, el curs següent haurà  de fer un treball  i  
presentar-se  a  l’examen  de  recuperació,  del  curs  anterior  en  les  dates  previstes  pel  centre  .  El/la  
professor/a de l’assignatura en farà el seguiment.
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DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER D'ESO

1.Avaluació trimestral. 
➢ Les activitats fetes a classe, diària i setmanalment, tindran una nota, individual o de grup.
➢ Les activitats fetes individualment a casa, diària i/o setmanalment, tindran una nota.
➢ Les lectures realitzades a classe i/o a casa amb treballs i controls formaran part, també,de la nota. 
Al inici del curs caldrà considerar des d’on parteix l’alumna/e, per tal de proposar que avanci i assoleixi  
els objectius mínims del curs.

1) Controls.
✔El nombre de controls serà de tres per trimestre: dos de contingut i un de lectures. El contingut  

estarà en funció del que s’expliqui diàriament.
✔En  cas  d’absència  a  un  examen  anunciat  amb  anterioritat  caldrà  que  l’alumnat  procedeixi  

justificant degudament la falta amb algun document oficial (certificat mèdic, per exemple).
2) Treballs. 

✔Al llarg del curs es realitzaran treballs, bé sobre les lectures, bé sobre els continguts propis de 
l’assignatura. Aquests treballs es podran valorar com una nota més del total de notes o amb  
punts positius que sumin al total de la nota. Sempre en funció del que es demana, tant si es  
tracta  de  treballs  realitzats  individualment  o  en  grup,  d’activitats  fetes  a  classe  o  a  casa,  
l’assignatura de Llengua castellana i literatura contemplarà, a més a més del contingut, la bona 
expressió, l’ortografia, la presentació, l'organització i l'ordenació del  que es demana , incidint 
positivament (o negativa) en el total de la nota parcial donada.

2. Els criteris de promoció 
➢ La nota final del trimestre s’obtindrà d’aplicar els percentatges següents:

✔exàmens 70% (50% els exàmens sobre els temes estudiats i 20% l’examen de lectura)
Procediments: 

✔exercicis de comprensió i expressió oral: 10%
✔exercicis de comprensió i expressió escrita: 10%
Actitud (treball i atenció a classe i a casa, comportament, etc): 10%

➢ La nota mínima perquè un trimestre es consideri aprovat és un 5.
➢ La nota  final  del  curs serà la  mitjana de les notes  de les  tres avaluacions.  Perquè el  curs  es  
consideri aprovat la mitjana ha de ser com a mínim un 5.
➢ Descompte per errades en els exàmens i altres activitats: es descomptaran 0,1 punts per errada  
(ortogràfica, lèxica o gramatical) en els exàmens i altres treballs escrits, i en les exposicions orals, 0,2  
per errada lèxica o gramatical, fins a 2 punts.
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3. Recuperació del curs
➢ La qualificació de les proves extraordinàries de final de curs serà com a màxim un 5
➢ Els alumnes que han de fer la prova de suficiència de juny i/o setembre s'examinaran de tot el curs.

4. Recuperació del curs anterior
Si un/a alumne/a passa de curs amb l’assignatura pendent, el curs següent haurà  de fer un treball  i  
presentar-se a l’examen de recuperació, del curs anterior en les dates previstes pel centre .  El/la  
professor/a de l’assignatura en farà el seguiment.

4



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

DEPARTAMENT D'ANGLÈS
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER D'ESO

1. Proves i percentatges d’avaluació
➢Cada trimestre es faran les següents proves corresponents a l’avaluació de les diferents destreses de la  
matèria (Skills), de les quals fem constar els percentatges corresponents:

✔  Test gramatical: 50% (Grammar)
✔  Test de lectura obligatòria: 10% (Readers)
✔  Prova d’expressió escrita: 10% (Writing)
✔  Prova d’expressió oral: 10% (Speaking)
✔  Prova de comprensió oral: 10% (Listening)
✔  Actitud a classe, deures i redaccions: 10%  

➢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. A més a més el professor podrà considerar que l’alumne no supera l’assignatura si en alguna de 
les skills (habilitats) té una qualificació de zero.
2. Avaluació i recuperació
➢L’avaluació és 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 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 final de curs s’obtindrà fent la mitjana de tots tres trimestres.
➢La  qualificació  de  l’examen  de  suficiència  serà  sempre  de  suficient,  malgrat  l’alumnat  obtingui  una 
qualificació superior a 5. De la mateixa manera, la mitjana del curs de l’alumnat que hagi anat a la prova de  
suficiència serà també de suficient.
Els alumnes que han de fer la prova de suficiència de juny i/o setembre s'examinaran de tot el curs.
3. Avaluació de l’alumnat amb NEE
➢L’avaluació de l’adaptació curricular de l’alumnat amb NEE, tindrà en compte que la qualificació de totes les  
proves, així com la qualificació de final de curs, no podrà ser superior a sis.
4. Recuperació del curs anterior
➢Si un/a alumne/a passa de curs amb l’assignatura pendent,  el  curs següent haurà  de fer  un treball   i  
presentar-se a l’examen de recuperació, del curs anterior en les dates previstes pel centre . El/la professor/a  
de l’assignatura en farà el seguiment.
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DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER D'ESO

1. Avaluació parcial de la matèria comuna
1) S'efectuaran dues o més proves escrites convocades amb antelació, i d'altres controls menors (que 
tindran el tractament de notes de classe). Al mateix temps es revisaran les llibretes periòdicament i es  
controlarà la realització dels treballs posats per a casa.
2) Un aspecte que es valorarà tant a les qualificacions de classe com a les de revisions de llibretes és  
l'ús adient  de les expressions pròpies de les matemàtiques així  com l'expressió  oral  i  la  correcció  
gramatical ortogràfica.
3) La qualificació final del trimestre serà ponderada i s'obtindrà d'aplicar el següent criteri: el 80% de la  
qualificació correspondrà a la mitjana de les proves escrites, el 10% a l'actitud i el 10% a la realització  
dels treballs, les notes de classe i a la revisió de les llibretes.
4) Per als alumnes dels grups de reforç als agrupaments flexibles, proposem que la qualificació final del  
trimestre  sigui  també  ponderada  però  aplicant-se  el  següent  criteri:  el  60%  de  la  qualificació  
correspondrà a la mitjana de les proves escrites, el 10% a l'actitud i el 30% a la realització dels treballs,  
les notes de classe i a la revisió de les llibretes.

2. Avaluació de les matèries optatives
1) A les matèries optatives, la metodologia i les situacions de treball previstes consideren molt important el  

treball a l'aula. Per aquest motiu es proposen uns criteris d'avaluació diferents dels de la matèria  
comuna. La qualificació final també serà ponderada i s'obtindrà d'aplicar el següent criteri: el 60% de  
la nota correspondrà a la mitjana de les proves escrites, el 10% a l'actitud i el 30% a la realització dels  
treballs, les notes de classe i a la revisió de les llibretes.

2) A la matèria optativa Resolució de problemes es modifiquen les ponderacions anteriors de manera que 
a la  qualificació  final  correspondrà l'actitud un 10%, la  presentació  del  dossier  final  un 30% i  la  
realització de treballs i observacions d'aula 60%.

3) A la matèria optativa Solving Problems la qualificació final s'obtindrà a partir del següent càlcul: actitud 
un 10%; realització i presentació de treballs i notes de classe un 90%.

3. Superació del curs
1) Els alumnes amb dues o tres avaluacions suspeses han de fer l'examen de suficiència a final de curs.
2) Els alumnes amb una avaluació parcial suspesa però amb una mitjana de les tres avaluacions inferior a  

5 han de fer l'examen de suficiència a final de curs.
3) Els altres rebran una qualificació que serà la corresponent a la mitjana de les tres avaluacions.
4) En  qualsevol  cas,  es  valorarà  positivament  els  alumnes  que  hagin  superat  matèries  optatives  

relacionades amb l'àrea.
4. Examen de suficiència

1) Els alumnes que han de fer la prova de suficiència només s'examinaran de les avaluacions suspeses.
5. Recuperació de l'àrea de matemàtiques pendent d’un curs anterior

Al Moodle del centre es troben dins del curs d'activitats d'estiu un recull d'activitats de matemàtiques.  
Amb aquest material, l'alumnat pot treballar els continguts de la matèria pendent a casa i consultar al  
professor en cas de dubtes o dificultats a l'inici del curs 2011-12. L'alumne/a haurà de lliurar aquestes  
activitats en la data que el centre determini per a la primera convocatòria de recuperació de pendents.  
Una manera de recuperar la matèria serà a partir d'una entrevista en què l'alumne/a ha d'explicar  
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individualment les activitats realitzades per a comprovar que realment ha assolit els objectius de la  
matèria pendent. En cas que l'alumne/a no hagi recuperat pel procediment anterior, el departament de  
matemàtiques  proposarà  la  realització  d'una  prova  a  la  segona  convocatòria  de  recuperació  de 
pendents.
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DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER D'ESO

1. Avaluació trimestral
1) Els criteris corresponen als propis d’una avaluació continua.
2) S’efectuaran proves i exàmens al llarg del curs.
3) S’avaluaran  els  dossiers  i  els  treballs  realitzats  en  les  activitats  fora  de  l’aula  i  es  controlarà  
periòdicament la realització dels treballs proposats per a casa.

➢La nota final del crèdit s’obtindrà d’aplicar el següent criteri:
✔ 70% conceptes( exàmens i proves)
✔ 20% procediments ( 10% propi de la matèria i 10% ortografia, expressió escrita i oral)
✔ 10% hàbits i actitud.

2. Superació del curs
1) Superaran el curs els alumnes que compleixin les següents condicions:

✔ Aprovar tots els matèries comuns i optatives
✔ Aprovar dos trimestres i que la mitjana aritmètica dels tres crèdits sigui 5 o superior, sempre i

                quan la nota del crèdit suspès no sigui inferior a 4. La nota del crèdit variable ha de set superior a 6.
2) El  departament  estudiarà,  de  manera  individual,  els  casos  dels  alumnes  que  sense  acomplir  
aquests criteris hagin experimentat una evolució important al llarg del curs i podrà decidir la seva  
superació.
3) Els alumnes que no hagin superat els crèdits es presentaran a la prova de suficiència que es farà  
amb el següent criteri: L'alumnat s’examinarà de les avaluacions que hagi suspès.

3. Recuperació del curs anterior
Si un/a alumne/a passa de curs amb l’assignatura pendent, el curs següent haurà  de fer un treball  i  
presentar-se a l’examen de recuperació, del curs anterior en les dates previstes pel centre . El/la  
professor/a de l’assignatura en farà el seguiment.
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DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER D'ESO

1. Avaluació trimestral

➢Per  a  l’avaluació  de l’àrea  de Tecnologia  s’ha de  tenir  en compte  la  valoració  dels  conceptes assolits 
mitjançant  proves objectives,  la  valoració  dels  procediments adquirits  en activitats  i  pràctiques i  l’actitud 
demostrada  (motivació  i  interès  per  la  matèria,  participació  activa,  aportació  del  material  necessari,  
assistència i puntualitat, compliment de les activitats i les normes i actitud respectuosa amb el professorat i  
els companys). Totes les proves i activitats proposades per la professora seran obligatòries. Es recollirà el  
dossier de treball cada trimestre, si s'escau.
➢Per tant, la nota de l’àrea trimestral s’obtindrà aplicant el següent criteri:

✔  El 50%  de la nota correspondrà a les proves objectives.
✔  El 35% de la nota correspondrà a les activitats i pràctiques.
✔  El 15% de la nota correspondrà a l’actitud.

➢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). 

2. Superació del curs

➢L’àrea de Tecnologia en el primer curs quedarà superada si   :
✔ S’aproven els tres trimestres. La nota final de la matèria s’obtindrà de la suma aritmètica de les  

notes dels tres trimestres.
✔  S’aproven dos trimestres i en el trimestre suspès s’ha obtingut una nota igual o superior a 3,5,  

de manera que la mitja aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5.

3.Recuperació de l’àrea de Tecnologia:
Es realitzarà una prova escrita i es demanarà el lliurament dels treballs de curs incomplets o no lliurats que  
els professors considerin necessaris per recuperar la matèria. 
Al setembre els alumnes amb la matèria pendent s'hauran d'examinar de tot el curs
En cas de recuperar la matèria, la nota que s’obtindrà serà de 5

4. Recuperació del curs anterior
En el cas d'alumnes de 2n d'ESO amb la matèria de Tecnologies del primer curs pendent, podran  recuperar-
la realitzant un dossier de treball i una prova escrita. Totes dues tasques han de ser superades  amb nota  
igual a 5 o superior. El lliurament del dossier i la prova escrita es faran en dates fixades pel centre. En cas de  
recuperar la matèria, la nota que s’obtindrà serà de 5.
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DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS
CRITERIS DE PRIMER D'ESO

1. Avaluació trimestral
➢L’avaluació  dels processos d’aprenentatge dels  alumnes serà contínua,  amb observació sistemàtica del  
procés d’aprenentatge de l’alumnat.
➢L’avaluació  dels  processos  d’aprenentatge  dels  alumnes  es  durà  a  terme  en  relació  amb  els  criteris  
d’avaluació  i  l’assoliment  global  de  les  competències  bàsiques,  tenint  en  compte  que  els  objectius  
s’assoleixen mitjançant diferents tipus de continguts.
➢Per tal de determinar la nota numèrica de l’alumnat es seguiran els següents percentatges:

✔ 60% Nota controls
✔ 30% Nota classe
✔ 10% Nota actitud

Els alumnes amb NEE se'ls adaptarà l'avaluació en funció a les seves capacitats.
2. Superació del curs

➢Aprovaran l’àrea aquells alumnes que tinguin tres trimestres aprovats o bé aquells que només en tinguin 2  
d’aprovats però que la mitjana de tots tres sigui 5 o superior a cinc.

3. Recuperació del curs
➢Al juny es farà una recuperació. Es farà un examen per cada trimestre no superat. 
➢ Al setembre es farà un examen de tot el curs.

4. Recuperació del curs anterior
➢Els alumnes que promocionen de curs i tinguin suspesa l'àrea, hauran de lliurar un dossier de treball i  fer un  
examen,si és correcte, quedarà recuperada la matèria.
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DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER D'ESO

1. Avaluació trimestral

PROCEDIMENTS 50% - PROVES FÍSIQUES DE LES DIFERENTS  ACTIVITATS
- NOTES I REGISTRE DEL TREBALL DIARI A   CLASSE
- TREBALLS
- HIGIENE

CONCEPTES 30% - EXÀMENS TEÒRICS
- EXERCICIS DEL LLIBRE
- TREBALLS

ACTITUD 20% - COMPORTAMENT 
- ASSISTÈNCIA I RETARDS 
- CLASSES NO REALITZADES INJUSTIFICADES 

➢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. En aquest cas la nota final no superarà el 5.
- Els alumnes que han de fer la prova de suficiència de setembre s'examinaran de tot el curs.

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.
3. Recuperació del curs anterior

➢Es podrà recuperar el curs passat mitjançant proves extraordinàries durant el transcurs del curs posterior.
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DEPARTAMENT DE MÚSICA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER D'ESO

1. Avaluació trimestral. 
➢L’avaluació contínua permet regular i controlar el procés d’ensenyament i aprenentatge  de l’assignatura de  
forma periòdica a mesura que avança el curs. Aquest procés permet conèixer als alumnes i al docent en quin  
estat es troba el procés i facilita la presa de decisions per corregir, si s’escau, aquells aspectes que han de  
millorar per assolir els objectius d’aprenentatge.
➢L’avaluació continua partirà de l’avaluació inicial dels alumnes i tindrà present l’evolució personal que faci  
cada alumne durant el curs. Al finalitzar el trimestre s’obté una nota global que contindrà un percentatge  
equitatiu corresponent als dos àmbits d’aprenentatge següents:

✔ ACTITUDS I HÀBITS DE TREBALL (Saber ser, saber relacionar-se, saber comportar-se i saber 
participar activament): 50% DE LA NOTA FINAL DEL TRIMESTRE

✔ PROCEDIMENTS I CONEIXEMENTS DECLARATIUS (Saber fer música i saber de música): 50% 
DE LA NOTA FINAL DEL TRIMESTRE

1) HÀBITS
A) Portar el material necessari a classe en bon estat i endreçat.
B) Puntualitat a l’hora d’entrar a classe.
C) Formes  pautades de  cortesia  a  l’hora  de  demanar  permís  per  entrar,  sortir,  expressar  opinions,  

demanar el torn de paraula, de dirigir-se al professor i als companys.
D) Usar la llengua catalana com a llengua d’interacció verbal amb el professor i els companys.
E) Tenir cura dels material de dotació d’aula

2) ACTITUDS
A) Expressar-se de forma correcta, argumentada i respectuosa durant la interacció lectiva.
B) Participar activa i propositivament en les activitats generals de classe.
C) Mantenir atenció, concentració i un actitud de curiositat per la música i els coneixements musicals  

treballats.
D) Participar activa, extravertida i de forma controlada durant les activitats de grup de caire interpretatiu,  

amb els instruments o la veu.
E) Afavorir una dinàmica de classe positiva que permeti treballar la música pràctica en format de grup de  

forma funcional.
F) Ajudar i donar suport als companys que ho necessitin.
G) Controlar els comportament motriu, verbal i motriu davant les activitats pràctiques que demanin una  

sincronia de tot el grup per poder treballar amb efectivitat.
H) Valorar i gaudir de fer música junts.

3) PROCEDIMENTS
A) Realitzar amb interès i aplicació les tasques de classe.
B) Resoldre les dificultats d’interpretació musical que puguin esdevenir fent ús de la iniciativa personal i  

del treball fora de l’aula.
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C) Realitzar les tasques encarregades per fer-les a casa (deures)
D) Realitzar-les i fer-les de forma correcta, amb iniciativa, curiositat i amb una presentació adequada,  

seguint el protocol indicat.
E) Treballar  a casa el  repertori  musical  vocal  i  instrumental  fent  ús de les eines apropiades:  xilòfon  

virtual, blog de música de l’aula, recerca a internet, etc.

4) CONEIXEMENTS DECLARATIUS MUSICALS 
A) Hi haurà dos controls escrits cada trimestre. La nota farà mitjana. No farà mitjana una nota inferior a  

3. 
B) Els controls escrits inclouran també anàlisi d’audicions i lectoescriptura musical.
C) Els  exàmens  es  faran  amb  la  llegua  oficial  vehicular,  el  català.  Les  faltes  greus  d’ortografia  

penalitzaran en funció del nombre, en la nota dels controls escrits i dels treballs que es presentin  
durant el curs.

2.Superació del curs
➢Atès que la convocatòria de suficiència  de juny i/o setembre no permet avaluar hàbits i actituds degut al  
format escrit puntual d’aquestes proves, els continguts subjectes a avaluació a les proves de suficiència es 
concretaran  en  coneixements  procedimentals  (perceptius  i/o  interpretatius  musicals)  i  declaratius  (fets  i  
conceptes musicals).

3. Recuperació del curs anterior
➢Els alumnes que havent passat de curs els quedi pendent la música hauran de realitzar un treball o una  
prova que el departament de música concretarà de forma personalitzada per a cada cas. 

4. Adaptacions curriculars
➢L’alumnat amb necessitats educatives especials, així  com els alumnes amb dictamen se’ls hi adaptaran  
materials ad hoc en cada cas, en funció del bloc de continguts del currículum, sigui perceptiu, interpretatiu,  
creatiu o musicològic. Tanmateix, a l’hora de realitzar proves d’avaluació puntual, aquestes es dissenyaran  
mitjançant un criteri  de gradació de dificultats,  de manera que l’alumnat amb dificultats  pugui  assolir  els  
coneixements i els habilitats bàsiques mínimes de cada prova (audició musica, interpretació instrumental i  
vocal,  creació  musical  i  coneixement  conceptual  i  contextual  de  la  música).  La  gradació  de  les  proves  
permetrà, al mateix temps, que l’alumnat amb més coneixements, habilitats i competències en la matèria,  
assoleixi nivells més elevats d’aprenentatge d’acord a les seves expectatives.
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DEPARTAMENT DE RELIGIÓ
CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMER D'ESO

1. Avaluació parcial
➢Els criteris d’avaluació responen a les capacitats bàsiques de l’àrea de Religió, són indicadors sobre què és 
el que l’alumne ha d’assolir en el seu procés d’aprenentatge. 
➢Emprarem els instruments d’avaluació següents:

%
Continguts Conceptuals 50%
Treballs realitzats 25%
Actitud 25%
Total 100%

Es considerarà un trimestre superat si la nota és igual o superior a 5. 
2. Superació del curs i recuperació

La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes dels tres trimestres.
➢ Cada trimestre suspès es podrà recuperar aprovant el següent trimestre
➢Si un alumne no supera el curs en l'avaluació contínua tindrà una darrera oportunitat realitzant les activitats  
extraordinàries d'avaluació que es faran el mes de juny i/o setembre d'acord amb la programació del centre.

3. Recuperació del curs anterior
➢Si  un/a  alumne/a passa de curs amb l’assignatura pendent,  el  curs  següent  haurà de fer  un treball   i  
presentar-se a l’examen de recuperació, del curs anterior en les dates previstes pel centre . El/la professor/a  
de l’assignatura en farà el seguiment.
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QUADRE RESUM DELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PRIMER D'ESO

ÀREA AVALUACIÓ PARCIAL SUPERACIÓ DEL CURS RECUPERACIÓ FINAL DE 
CURS I/O SETEMBRE

RECUPERACIÓ DEL CURS 
ANTERIOR

Llengua catalana i literatura 1)  La  nota  final  de  cada  avaluació  s’obtindrà  d’aplicar  els  percentatges  
següents:
➢exàmens: 50 % 
➢ examen de lectura: 20%
➢exercicis obligatoris:  expressió oral i expressió escrita: 10 %
➢actitud i comportament (Puntualitat, participació, portar el material, portar  

els  deures, treball a l’aula, relació amb els companys, treball en equip....): 20 
➢Avaluació de la llibreta: 10%

La nota mínima perquè una avaluació es consideri aprovada és un 5.

La nota de final de curs serà la mitjana de les notes de  
les  tres  avaluacions,  sempre  i  quan  la  nota  de  la 
tercera avaluació no sigui inferior a 3’5. Perquè el curs  
es consideri aprovat la mitjana ha de ser com a mínim 
un 5.

La qualificació de les proves extraordinàries serà com 
a màxim un 5.
Al juny i al  setembre els alumnes que han de fer la 
prova de suficiència s'examinaran de tot el curs

Si un/a alumne/a passa de curs amb l’assignatura 
pendent, el curs següent haurà  de fer un treball  i 
presentar-se a l’examen de recuperació, del curs 
anterior en les dates previstes pel centre . El/la 
professor/a de l’assignatura en farà el seguiment.

Llengua castellana i literatura La nota final del trimestre s’obtindrà d’aplicar els percentatges següents:
➢ exàmens  70%  (50%  els  exàmens  sobre  els  temes  estudiats  i  20%  
l’examen de lectura)
Procediments: 
➢ exercicis de comprensió i expressió oral: 10%
➢ exercicis de comprensió i expressió escrita: 10%
➢ Actitud (treball i atenció a classe i a casa, comportament, etc): 10%
La nota mínima perquè un trimestre es consideri aprovat és un 5.

La nota final del curs serà la mitjana de les notes de 
les  tres  avaluacions.  Perquè  el  curs  es  consideri 
aprovat la mitjana ha de ser com a mínim un 5.

La qualificació de les proves extraordinàries de final de 
curs serà com a màxim un 5
Els alumnes que han de fer la prova de suficiència de  
juny i/o setembre s'examinaran de tot el curs.

Si un/a alumne/a passa de curs amb l’assignatura 
pendent, el curs següent haurà  de fer un treball  i 
presentar-se a l’examen de recuperació, del curs 
anterior en les dates previstes pel centre . El/la 
professor/a de l’assignatura en farà el seguiment.

Anglès Cada trimestre es faran les següents proves corresponents a l’avaluació  
de les diferents destreses de la matèria (Skills), de les quals fem constar 
els percentatges corresponents:
➢ Test gramatical: 50% (Grammar)
➢ Test de lectura obligatòria: 10% (Readers)
➢ Prova d’expressió escrita: 10% (Writing)
➢ Prova d’expressió oral: 10% (Speaking)
➢ Prova de comprensió oral: 10% (Listening)
➢ Actitud a classe, deures i redaccions: 10%  
➢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.  A  més  a  més  el  professor  podrà 
considerar que l’alumne no supera l’assignatura si en alguna de 
les skills (habilitats) té una qualificació de zero.

L’avaluació  és  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 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  final de  curs s’obtindrà  fent  la 
mitjana de tots tres trimestres.

La qualificació de l’examen de suficiència serà sempre 
de  suficient,  malgrat  l’alumnat  obtingui  una 
qualificació  superior  a  5.  De  la  mateixa  manera,  la 
mitjana del curs de l’alumnat que hagi anat a la prova  
de suficiència serà també de suficient.
Els alumnes que han de fer la prova de suficiència de  
juny i/o setembre s'examinaran de tot el curs.

Si un/a alumne/a passa de curs amb l’assignatura 
pendent, el curs següent haurà  de fer un treball  i 
presentar-se a l’examen de recuperació, del curs 
anterior en les dates previstes pel centre . El/la 
professor/a de l’assignatura en farà el seguiment.
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ÀREA AVALUACIÓ PARCIAL SUPERACIÓ DEL CURS RECUPERACIÓ FINAL DE 
CURS I/O SETEMBRE

RECUPERACIÓ DEL CURS 
ANTERIOR

Matemàtiques La qualificació  final  també serà ponderada i  s'obtindrà  d'aplicar  el  següent  
criteri: 
- el 60% de la nota correspondrà a la mitjana de les proves escrites, 
- el 10% a l'actitud i
- el 30% a la realització dels treballs, les notes de classe i a la revisió de les  
llibretes.

1) Els alumnes amb dues o tres avaluacions suspeses 
han de fer l'examen de suficiència a final de curs.
2)  Els  alumnes  amb una  avaluació  parcial  suspesa 
però amb una mitjana de les tres avaluacions inferior a 
5 han de fer l'examen de suficiència a final de curs.
3)  Els  altres  rebran  una  qualificació  que  serà  la 
corresponent a la mitjana de les tres avaluacions.
4)  En  qualsevol  cas,  es  valorarà  positivament  els 
alumnes  que  hagin  superat  matèries  optatives 
relacionades amb l'àrea.

Els  alumnes que han de  fer  la  prova  de  suficiència 
només s'examinaran de les avaluacions suspeses.

Al Moodle del centre es troben dins del curs 
d'activitats d'estiu un recull d'activitats de 
matemàtiques.  Amb aquest material, l'alumnat pot 
treballar els continguts de la matèria pendent a casa i 
consultar al professor en cas de dubtes o dificultats a 
l'inici del curs 2011-12. L'alumne/a haurà de lliurar 
aquestes activitats en la data que el centre determini 
per a la primera convocatòria de recuperació de 
pendents. Una manera de recuperar la matèria serà a 
partir d'una entrevista en què l'alumne/a ha d'explicar 
individualment les activitats realitzades per a 
comprovar que realment ha assolit els objectius de la 
matèria pendent. En cas que l'alumne/a no hagi 
recuperat pel procediment anterior, el departament de 
matemàtiques proposarà la realització d'una prova a la 
segona convocatòria de recuperació de pendents.

Ciències socials ➢ El 50%  de la nota correspondrà a les proves objectives.
➢ El 35% de la nota correspondrà a les activitats i pràctiques.
➢El 15% de la nota correspondrà a l’actitud.
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). 

Superaran  el  curs  els  alumnes  que  compleixin  les 
següents condicions:
✔ Aprovar tots els crèdits comuns i  optatives
✔ Aprovar dos crèdits i que la mitjana aritmètica dels 
tres  crèdits  sigui  5  o  superior,  sempre  i  quan 
la nota del crèdit suspès no sigui inferior a 4. La nota  
del crèdit variable ha de set superior a 6

Els alumnes que no hagin superat les notes parcials 
es presentaran a la prova de suficiència que es farà 
amb el  següent criteri:  L'alumnat s’examinarà de les 
avaluacions que hagi suspès.

Si un/a alumne/a passa de curs amb l’assignatura 
pendent, el curs següent haurà  de fer un treball  i 
presentar-se a l’examen de recuperació, del curs 
anterior en les dates previstes pel centre . El/la 
professor/a de l’assignatura en farà el seguiment.

Tecnologia Per tant, la nota de l’àrea trimestral s’obtindrà aplicant el següent criteri:
✔  El 50%  de la nota correspondrà a les proves objectives.
✔  El 35% de la nota correspondrà a les activitats i pràctiques.
✔  El 15% de la nota correspondrà a l’actitud.
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). 

L’àrea  de  Tecnologia  en  el  primer  curs  quedarà 
superada si :
✔ S’aproven els tres trimestres.  La nota final  de la 
matèria s’obtindrà de la suma aritmètica de les notes 
dels tres trimestres.
✔  S’aproven dos trimestres i en el trimestre suspès 
s’ha  obtingut  una  nota  igual  o  superior  a  3,5,  de 
manera  que  la  mitja  aritmètica  dels  tres  trimestres 
sigui igual o superior a 5.

Es  realitzarà  una  prova  escrita  i  es  demanarà  el 
lliurament dels treballs de curs incomplets o no lliurats 
que els professors considerin necessaris per recuperar 
la matèria. . 
En cas de recuperar la matèria, la nota que s’obtindrà 
serà de 5
Al  setembre  els  alumnes  amb  la  matèria  pendent 
s'hauran d'examinar de tot el curs

En el cas d'alumnes de 2n d'ESO amb la matèria de 
Tecnologies del primer curs pendent, podran 
recuperar-la realitzant un dossier de treball i una prova 
escrita. Totes dues tasques han de ser superades 
amb nota igual a 5 o superior. El lliurament del dossier 
i la prova escrita es faran en dates fixades pel centre. 
En cas de recuperar la matèria, la nota que s’obtindrà 
serà de 5.
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ÀREA AVALUACIÓ PARCIAL SUPERACIÓ DEL CURS RECUPERACIÓ FINAL DE 
CURS I/O SETEMBRE

RECUPERACIÓ DEL CURS 
ANTERIOR

Ciències Naturals Per tal de determinar la nota numèrica de l’alumnat es seguiran els següents  
percentatges:
✔ 60% Nota controls
✔ 30% Nota classe
✔ 10% Nota actitud

Aprovaran  l’àrea  aquells  alumnes  que  tinguin  tres 
trimestres aprovats o bé aquells que només en tinguin 
2 d’aprovats però que la mitja de tots tres sigui 5 o  
superior a cinc.

Al juny  i/o al setembre es farà una recuperació. 
➢Al  juny  es  farà  un  examen per  cada  trimestre  no 
superat. 
➢Al setembre es farà un examen de tot el curs.

Si  un/a  alumne/a  passa  de  curs  amb l’assignatura 
pendent,  el  curs següent haurà  de fer un treball   i  
presentar-se  a  l’examen  de  recuperació,  del  curs 
anterior  en  les  dates  previstes  pel  centre  .  El/la 
professor/a de l’assignatura en farà el seguiment.

Educació física PROCEDIMENTS 50%
CONCEPTES 30%
ACTITUD 20%

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

➢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. En aquest cas 
la nota final no superarà el 5.
➢Els alumnes que han de fer la prova de suficiència 
de juny i/o setembre s'examinaran de tot el curs.

Es podrà recuperar el curs passat mitjançant proves 
extraordinàries durant el transcurs del curs posterior.

Música ✔ ACTITUDS I HÀBITS DE TREBALL (Saber ser, saber relacionar-se, saber 

comportar-se i  saber participar activament): 50% DE LA NOTA FINAL DEL 
TRIMESTRE
✔ PROCEDIMENTS I CONEIXEMENTS DECLARATIUS (Saber fer música i 
saber de música): 50% DE LA NOTA FINAL DEL TRIMESTRE

Atès  que  la  convocatòria  de  suficiència  de  juny  i/o 
setembre no permet avaluar hàbits i actituds degut al 
format escrit puntual d’aquestes proves, els continguts 
subjectes a avaluació a les proves de suficiència es 
concretaran  en  coneixements  procedimentals 
(perceptius  i/o  interpretatius  musicals)  i  declaratius 
(fets i conceptes musicals).

Si un/a alumne/a passa de curs amb l’assignatura 
pendent, el curs següent haurà  de fer un treball  i 
presentar-se a l’examen de recuperació, del curs 
anterior en les dates previstes pel centre . El/la 
professor/a de l’assignatura en farà el seguiment.

Religió Continguts Conceptuals 50%
Treballs realitzats 25%
Actitud 25%

La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes 
dels tres trimestres.

 Cada trimestre suspès es podrà recuperar aprovant 
el següent trimestre
Si  un  alumne  no  supera  el  curs  en  l'avaluació 
contínua tindrà una darrera oportunitat  realitzant les 
activitats  extraordinàries d'avaluació que es faran el 
mes de juny d'acord amb la programació del centre. 

Si un/a alumne/a passa de curs amb l’assignatura 
pendent, el curs següent haurà  de fer un treball  i 
presentar-se a l’examen de recuperació, del curs 
anterior en les dates previstes pel centre . El/la 
professor/a de l’assignatura en farà el seguiment.
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