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DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE QUART 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 QUART 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
1) 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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CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'OPTATIVA DE LLATÍ DE QUART D'ESO
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 QUART 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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CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'OPTATIVA D'ALEMANY
DE QUART D'ESO
1. Avaluació parcial
➢ L’avaluació d’una segona llengua ha de ser formativa i contínua i ha d’estar lligada en tot moment a
un procés formatiu, per tant el professor/a ha de seguir l’assimilació de conceptes dels alumnes i ferne una valoració. Cal tenir en compte en quina mesura es van complint els objectius que s’han
determinat prèviament.
➢ L’avaluació de la matèria serà la següent:
✔ Prova de gramàtica 75%
➢ Cada trimestre hi haurà 2 proves de competència gramatical que valdran un 75% de la nota.
➢ Aquesta prova recull no només la gramàtica, sinó la comprensió de textos i l’expressió
escrita. També hi haurà un apartat de comprensió oral.
✔ Expressió Oral 15%
➢ Cada trimestre hi haurà una prova d’expressió oral relativa als continguts de les lliçons de cada
curs. L’alumne/a parlarà durant 3 minuts i després s’iniciarà una conversa amb el professor/a.
✔ Procediments i Actitud 10%
➢ Es comptarà l’actitud a l’aula, és a dir la participació, l’interès, la curiositat per la cultura
alemanya, estar atent a la classe, fer els deures i lliurar les redaccions puntualment.
2. Superació de la matèria
➢ 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.
➢ El crèdit de llengua alemanya és acumulatiu, és a dir si l’alumne/a suspèn el primer crèdit podrà
recuperar-lo mitjançant el segon i si l’alumne/a suspèn el primer i segon crèdit podrà recuperar-los
mitjançant el tercer.
➢ La qualificació final de cada curs serà la mitjana dels tres crèdits.
➢ Recordem que l’alumne/a que no superi el curs, podrà recuperar-lo a les proves del mes de juny o
el curs següent.
3. Recuperació de la matèria
➢ El professor/a establirà mecanismes de recuperació i reforç sempre que es consideri oportú.
➢ 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 examen
de recuperació al mes de setembre així com lliurar un dossier/treball de recuperació, en les dates que
estableixi el centre.
➢ Si l’alumnat no supera la matèria a la convocatòria de setembre podrà examinar-se novament a la
convocatòria del mes d’abril.
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CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'OPTATIVA
AUDIOVISUAL COMMUNICATION DE QUART D'ESO
L’assignatura s’estructura en 3 blocs avaluatius principals:
1) EXPOSICIÓ ORAL, INDIVIDUAL I/O EN PARELLA, DE 5 a 10 MINUTS DE DURADA, EN LLENGUA
ANGLESA: 35%
➢ Els alumnes disposaran d’un guió orientatiu, que només podrà contenir paraules (no frases). De cap
manera es podrà llegir res. Els alumnes podran utilitzar un suport informàtic per projecció (Power
Point). Les diapositives tampoc podran utilitzar-se per llegir informació en Anglès. L’incompliment
d’aquesta norma implicarà NO superar aquest apartat.
2) LLIURAMENT D’UN PORTAFOLI: 35%
➢ El portafoli, haurà de contenir TOTS els materials lliurats en format paper. Hi haurà d’haver un índex
inicial amb tota la informació estructurada i numerada.
➢ Hi haurà d’incloure els apunts presos a classe sobre els elements tractats (cine, vídeo, imatge,
ràdio, televisió, música...), ja que s’espera que els alumnes prenguin apunts basats en les diapositives
presentades pel professor i millorin així la comprensió oral de la llengua anglesa, així com la millora
del seu vocabulari. S’espera que els alumnes passin a net els apunts, ja que d’aquesta forma
repassen els termes apresos a classe.
3) PARTICIPACIÓ I TREBALL A CASA I A CLASSE: 30%
➢ Els alumnes, mitjançant l’ús d’internet, hauran de realitzar petites aportacions, emprant la
plataforma Moodle, des de casa i/o des de l’escola en hores de classe. L’ús d'Internet des de casa és
recomanable però no obligatòria. La correcció d’aquests petits tests i també el treball en suport escrit
ajudaran a computar aquest apartat.
➢ A classe, s’espera que especialment escoltin atentament per millorar la seva comprensió oral.
També és necessari treballar en petits grups i tractar de parlar en anglès o utilitzar la llengua tant com
es pugui.
➢ El professor determinarà el percentatge de nota assolit tenint en compte els conceptes anteriorment
explicats.
RECUPERACIÓ
Al junt i/o al setembre els alumnes amb la matèria pendent s'hauran d'avaluar de tot el curs.
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DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE QUART 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 QUART D'ESO
1. Avaluació de les competències bàsiques
L'avaluació de les competències es realitzarà a través de:
➢ El desenvolupament de la matèria.
➢ El reconeixement de la pròpia competència bàsica.
➢ El nivell d'exercici assolit en cadascuna de les vuit competències:
✔ El domini de la llengua oral i escrita en diversos contextos
Expressar pensaments, emocions, vivències i opinions; donar coherència i cohesió al discurs;
gaudir escoltant, dialogant, llegint o expressant-se de manera oral i escrita.
✔ L'ús espontani de raonaments matemàtics
Conèixer i utilitzar els elements matemàtics bàsics en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana i posar en pràctica processos de raonament que portin a la solució dels problemes, a
l'obtenció d'informació o a la presa de decisions.
✔ L'ús responsable del medi ambient i dels recursos naturals
Ésser conscient de la influència que té la presència humana en l'espai i de les modificacions que
introdueix, adoptant una actitud crítica en l'observació de la realitat i en l'anàlisi dels missatges
informatius i publicitaris, així com uns hàbits de consum responsables en la vida quotidiana.
✔ L'autonomia i l'eficàcia en el tractament crític de la informació
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per organitzar i processar la informació, i
per resoldre problemes reals de manera eficient, mostrant una actitud crítica i reflexiva.
✔ La participació social i la valoració de la democràcia
Exercir activament i responsable els drets i els deures de la ciutadania, valorant les diferències i
reconeixent la igualtat de drets entre diferents col·lectius, en particular, entre homes i dones.
✔ La capacitat d'expressar-se artísticament i gaudir-ne
Desenvolupar la iniciativa, la imaginació i la creativitat per realitzar creacions pròpies; conèixer
les diferents manifestacions culturals i artístiques i interessar-se per la conservació del patrimoni.
✔ El control de les pròpies capacitats d'aprenentatge
Ésser conscients del que se sap i del que cal aprendre; conèixer les pròpies potencialitats i
mancances, traient profit de les primeres i tenint motivació i voluntat per superar les segones.
✔ La capacitat d'escollir i tirar endavant projectes individuals o col·lectius
Marcar-se objectius, planificar, mantenir la motivació, prendre decisions, actuar, autoavaluar-se,
extreure conclusions, aprendre dels errors, valorar les possibilitats de millora, etc.
2. L’avaluació general dels trimestres:
➢ Els criteris corresponen als propis d’una avaluació continua.
➢ S’efectuaran proves i exàmens al llarg del curs.
➢ S’avaluaran els dossiers i els treballs realitzats en les activitats dins i fora de l’aula i es controlarà
periòdicament la realització dels treballs proposats per a casa.
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➢

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

3. Superació del curs
Superaran el curs els alumnes que compleixin les següents condicions:
➢ Aprovar tots els trimestres.
➢ Aprovar dos trimestres i que la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui 5 o superior, sempre i
quan la nota del crèdit suspès no sigui inferior a 4.
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.
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CRITERIS D'AVALUACIÓ D'HISTÒRIA DE CATALUNYA
1.
L’avaluació general dels trimestres
Aptitud:
–Proves escrites específiques 60%
–Treballs complementaris de la matèria (correcció d’exercicis, intervencions a l’aula...) 30%
(En els anteriors punts es valorarà la correcció escrita o oral)
Actitud (10 %):
–Realització de les tasques encomanades dins i fora de l’aula.
–Demostració d’iniciativa personal, de capacitat d’interacció i de treball en grup, de correcció envers el
docent i els companys.
–Assistència i puntualitat 10%
Seguint el principi d’avaluació contínua, per a l’avaluació dels trimestres es tindran en compte totes les proves
escrites i treballs complementaris realitzats, així com l’actitud, d’acord amb els percentatges abans esmentats.
Es realitzaran, com a mínim, dues proves escrites per trimestre, corresponents a les unitats didàctiques
establertes en l’apartat de seqüenciació d’aquesta programació
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 un no superat, sempre que aquesta qualificació última no sigui inferior a
3 i la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui de 5
− Que el trimestre no superat no sigui l’últim
3.
Recuperació del curs
Prova escrita de tots els trimestres no superats en les convocatòries existents al juny i/o al setembre.
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DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE QUART D'ESO
1. Avaluació trimestral
➢

➢

➢

➢

Per a l’avaluació de l’optativa 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 professor i els companys). La realització i el lliurament de totes les proves, projectes i activitats
proposades per la professora seran obligatòries per superar la matèria.
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 40% de la nota correspondrà a les activitats i pràctiques.
✔ El 10% 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 quart curs quedarà superada si :
S’aproven els tres trimestres. La nota final de l’àrea s’obtindrà de la mitjana 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 mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5.
✔

➢
➢
➢
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3.Recuperació de l’àrea de Tecnologia:
Durant el mes de juny i setembre es realitzarà una prova escrita per recuperar l’àrea.
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.
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CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'OPTATIVA D'INFORMÀTICA
DE QUART D'ESO
1. Avaluació trimestral
Per a l’avaluació de la matèria d’informàtica s’ha de tenir en compte la valoració dels conceptes
assolits mitjançant proves objectives i projectes, 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/la professor/a i els companys). La realització de totes les proves, projectes i
activitats proposades per la professora seran obligatòries per superar la matèria. Es recollirà el llapis
de memòria cada trimestre, si s'escau.
➢
Per tant, la nota de la matèria trimestral s’obtindrà aplicant el següent criteri:
✔ El 60% de la nota correspondrà a les proves objectives i projectes.
✔ El 30% de la nota correspondrà a les activitats i pràctiques.
✔ El 10% 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
➢

➢

La matèria d’Informàtica en el quart curs quedarà superada si :
✔ S’aproven els tres trimestres. La nota final de la matèria s’obtindrà de la mitjana 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 mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5.

3. Recuperació de la matèria d’Informàtica:
➢

➢
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Durant el mes de juny i setembre es realitzarà una prova per recuperar la matèria. L’alumne/a es
podrà presentar a recuperar els trimestres suspesos. En cas de recuperar la matèria, la nota que
s’obtindrà serà de 5.
Al setembre l'alumne/a amb la matèria suspesa s'examinarà de tot el curs.
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DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE QUART D'ESO
1. Avaluació trimestral
➢
Els alumnes tindran 2 o 3 exàmens per trimestre. Un examen per cada tema. La nota trimestral de
biologia/geologia serà estreta de:
✔ 80% de la mitjana d'exàmens i l'actitud.
✔ 20% de les hores de laboratori i pràctiques d'informàtica : es valoraran els continguts dels
informes presentats i, l'ús correcte del llenguatge científic.
➢
Als alumnes amb NEE se’ls adaptarà l’avaluació en funció a les seves capacitats.
2. Superació del curs
➢
Aprovaran la matèria 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
➢
Superaran la Biologia -Geologia aquells alumnes que tinguin els tres trimestres aprovats o bé aquells
que només tinguin 2 d'aprovats i el suspès sigui amb nota igual o superior al quatre per fer mitjana
3. Recuperació :
➢
Al juny es farà una recuperació -suficiència - .Es farà un examen per cada trimestre no superat. La
qualificació de les proves de suficiència serà d'un cinc com a màxim.
➢
Al setembre els alumnes amb la matèria pendent hauran de recuperar tot el curs.
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DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA
CRITERIS DE QUART D'ESO
1. Avaluació trimestral
El sistema d’avaluació que s’emprarà es concreta en els punts següents:
1) Elements avaluatius
2) Criteri d’avaluació dels crèdits i la seva superació
1) Elements avaluatius
Al llarg del trimestre lectiu (durada del crèdit) es duran a terme les activitats d’avaluació següents:
A) Realització de proves escrites
La prova és una activitat d’avaluació que sol constar d’una sèrie de problemes dels continguts
conceptuals i procedimentals estudiats fins aleshores. Les dates de les proves seran anunciades amb
suficient antelació: normalment una al final de cada unitat en què es divideix la matèria, i una prova més
genèrica en finalitzar cada un dels dos mòduls.
B) Seguiment del treball de l'alumnat
Es pretén incidir en la importància de la constància i la continuïtat del treball dels alumnes mitjançant dues
activitats principals: per una banda, la realització de controls de seguiment, entenent-los com activitats
d’avaluació que consten d’un o dos problemes dels continguts bàsics que s’estan estudiant, i de durada
no superior a 15 minuts. Per altra banda, la valoració del quadern de treball dels alumnes. El quadern de
treball és el material on es recullen els apunts i es realitzen les diferents activitats. La valoració del
quadern es concreta en una nota que s’obté de ponderar diversos factors, entre d’altres: tenir el quadern
net, complet, organitzat, corregit,... A més un bon quadern de treball facilita considerablement
l’aprenentatge dels continguts. Ha d’estar sempre disponible a fi de que el professor el pugui revisar i
valorar
C) Valoració de l’actitud
L’actitud expressa la disposició i l’interès de l’alumne envers l’àrea. La valoració de l’actitud es concreta
en una nota que s’obté de ponderar diversos factors, entre d’altres: compliment de les normes de treball i
de convivència a classe (aula, laboratori, ...) de realització de treballs proposats, constància del treball
realitzat a classe i a casa, assistència a classe, el retard a les classes... , 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 del primer trimestre o primer parcial correspon a la qualificació orientativa o provisional del
mòdul de Física, mentre que la qualificació del segon trimestre o segon parcial correspon a la qualificació
definitiva del mòdul de Física. Finalment, la qualificació del tercer trimestre o tercer parcial correspon a la
qualificació definitiva del mòdul de Química.
La qualificació numèrica de cada crèdit s’obtindrà d’aplicar el criteri següent:
➢
un percentatge d'un 50% correspondrà als resultats de les proves escrites.
➢
un percentatge del 30% de la qualificació correspondrà a la valoració del seguiment del treball de
l'alumnat.
➢
un 20% de la qualificació correspondrà a la nota d’actitud i interès.
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Els percentatges de les ponderacions poden variar segons la possibilitat de donar més o menys importància a
algunes de les activitats d’avaluació en funció del desenvolupament del crèdit.
El trimestre s’aprova si la qualificació final és igual o superior a 5.
3. Criteri d’avaluació de l’àrea i la seva superació
S’aprova l‘àrea en els casos següents:
➢
Si es tenen els tres trimestres (Física i Química) aprovats. En aquest cas la qualificació del curs
s’obtindrà de la mitjana aritmètica de les dues qualificacions dels trimestres.
➢
En el cas de tenir només dos trimestres aprovats, s’aprova l‘àrea per curs si la mitjana aritmètica és
igual o superior a 5.5.
➢
Superant l’examen de suficiència.
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DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE QUART D'ESO
1. Avaluació trimestral
CONTINGUTS PROCEDIMENTALS 50%
-PROVES FÍSIQUES DE LES DIFERENTS
ACTIVITATS.
-NOTES I REGISTRE DEL TREBALL DIARI
A CLASSE
-TREBALLS
-HIGIENE
CONTINGUTS CONCEPTUALS 30%

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

CONTINGUTS ACTITUDINALS 20%

- COMPORTAMENT
- ASSISTÈNCIA I RETARDS
- CLASSES NO REALITZADES INJUSTIFICADES

➢
➢

➢

Per poder fer la nota mitjana és necessari un mínim de 3 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.
De la mateixa manera valorarà el llenguatge en les exposicions orals.

2. Superació del curs:
➢
Es supera el curs aprovant les tres avaluacions.
➢
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.
➢
Es podrà recuperar el curs passat mitjançant proves extraordinàries durant el transcurs del curs
posterior.
➢
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, é s 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.
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- 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 MÚSICA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE QUART 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. Adaptacions curriculars
➢

➢
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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 VISUAL I PLÀSTICA
CRITERIS D'AVALUACIÓ DE QUART D'ESO
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 – 50%
b) Exàmens / controls – 25%
c) Actitud de l’alumne – 25%
* 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, caldrà presentar les làmines suspeses degudament corregides i/o la
realització de noves làmines de recuperació, així com es faran les proves o exàmens que es
considerin necessaris, per trimestre o continguts segons correspongui.
➢ Aquells que no superin el curs s’hauran de presentar a la prova de suficiència de juny per examinar-se
de les parts suspeses amb la realització d’un examen i/o presentació de dossier.
➢ Per a la recuperació de la matèria pendent de cursos anteriors, caldrà presentar un dossier i/o la
realització d’un examen.
➢ Al setembre caldrà recuperar tot el curs, excepte si el/la professor/a dóna altres instruccions
➢

3.Recuperació de cursos anteriors

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 FILOSOFIA
EDUCACIÓ ÈTICOCÍVICA
L’assignatura s’estructura en 3 blocs avaluatius principals:
1) EXPOSICIÓ ORAL, INDIVIDUAL I/O EN PARELLA, DE 5 a 10 MINUTS DE DURADA: 25%
➢
L’exposició oral constarà de dues parts clarament diferenciades: en la primera part, l’alumne/a es
limitarà a exposar memorísticament una pregunta de la unitat o lliçó corresponent, mentre que la
segona part, tindrà un caire més obert i/o creatiu, ja que l’alumne/a podrà escollir una de les següents
opcions: relacionar la pregunta, prèviament exposada, amb una altra i fer-ne una comparació entre
ambdues, o criticar la pregunta exposada, sempre que estigui basada en un criteri. Una altra opció
permetrà l’alumne/a relacionar la pregunta amb una noticia apareguda a la premsa escrita o digital o
a qualsevol mitjà de comunicació.
2) LLIURAMENT D’UN DOSSIER D’ACTIVITATS: 50%
➢
El dossier haurà de contenir totes les explicacions en forma d’apunts fetes a classe, així com el treball
paral·lel sobre tot el material que s’hagi utilitzat com a aprenentatge, com podria ser pel·lícules ,
fotocòpies, revistes o qualsevol altre recurs didàctic i relacionant amb les unitats. Hi haurà d’haver un
índex inicial amb tota la informació estructurada i numerada.
3) PARTICIPACIÓ I TREBALL A CLASSE: 25%
➢
Es valorarà la participació a classe, els debats, les aportacions demanades com a deures, etc.
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DEPARTAMENT DE RELIGIÓ
CRITERIS D'AVALUACIÓ QUART 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
Treballs realitzats
Actitud
Total

%
50%
25%
25%
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 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 QUART D'ESO
SUPERACIÓ DEL CURS

RECUPERACIÓ FINAL DE CURS I DE
SETEMBRE

ÀREA

AVALUACIÓ PARCIAL

Llengua catalana i literatura

1) La nota final de cada avaluació s’obtindrà d’aplicar els percentatges La nota de final de curs serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions, La qualificació de les proves extraordinàries de final de curs serà com a màxim un 5
següents:
sempre i quan la nota de la tercera avaluació no sigui inferior a 3’5. Perquè el curs Al juny i al setembre els alumnes que han de fer la prova de suficiència
es consideri aprovat la mitjana ha de ser com a mínim un 5.
s'examinaran de tot el curs
➢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.

Llengua castellana i literatura

La nota final del trimestre s’obtindrà d’aplicar els percentatges següents:

La nota final del curs serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions. Perquè 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
➢ exàmens 70% (50% els exàmens sobre els temes estudiats i 20% l’examen el curs es consideri aprovat la mitjana ha de ser com a mínim un 5.
s'examinaran de tot el curs.
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.

Llatí

➢ Llengua (conceptes bàsics de sintaxi i traducció)

40%

➢ Cultura

30%

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

30%

Mitjana de les proves escrites, en la proporció esmentada, així com els altres - Llengua: Els exàmens de llengua es recuperen a la següent prova. Es fa la mitjana
conceptes. Es valorarà especialment que la trajectòria hagi estat ascendent com dels exercicis aprovats. EL mateix succeeix amb les avaluacions: es recupera una
un “plus” no quantificable en tant per cents.
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
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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)

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.
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ÀREA

AVALUACIÓ PARCIAL

SUPERACIÓ DEL CURS

RECUPERACIÓ FINAL DE CURS I DE
SETEMBRE

➢ 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.
Alemany

L’avaluació del crèdit serà la següent:
1) Prova de gramàtica 75
2) Expressió Oral 15%
3) Procediments i Actitud 10%

L’alumnat aprovarà la matèria si obté una qualificació igual o superior a 5 un cop El professor/a establirà mecanismes de recuperació i reforç sempre que es
feta la mitjana de totes les proves i si ha lliurat tota la feina obligatòria com ara consideri oportú.
redaccions, portfolio, llibres d’exercicis, etc.
Els alumnes que han de fer la prova de suficiència de juny i/o setembre
El crèdit de llengua alemanya és acumulatiu, és a dir si l’alumne/a suspèn el s'examinaran de tot el curs.
primer crèdit podrà recuperar-lo mitjançant el segon i si l’alumne/a suspèn el
primer i segon crèdit podrà recuperar-los mitjançant el tercer.
La qualificació final de cada curs serà la mitjana dels tres crèdits.
Recordem que l’alumne/a que no superi el curs, podrà recuperar-lo a les proves
del mes de juny o el curs següent.

Audiovisual communication

EXPOSICIÓ ORAL, INDIVIDUAL I/O EN PARELLA, DE 5 a 10 MINUTS DE
DURADA, EN LLENGUA ANGLESA: 35%

Al junt i/o al setembre els alumnes amb la matèria pendent s'hauran d'avaluar de
tot el curs.

LLIURAMENT D’UN PORTAFOLI: 35%
PARTICIPACIÓ I TREBALL A CASA I A CLASSE: 30%
Matemàtiques

La qualificació final també serà ponderada i s'obtindrà d'aplicar el següent 1) Els alumnes amb dues o tres avaluacions suspeses han de fer l'examen de Els alumnes que han de fer la prova de suficiència només s'examinaran de les
criteri:
suficiència a final de curs.
avaluacions suspeses.
1) el 60% de la nota correspondrà a la mitjana de les proves escrites,
2) el 10% a l'actitud

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) el 30% a la realització dels treballs, les notes de classe i a la revisió de les 3) Els altres rebran una qualificació que serà la corresponent a la mitjana de les
tres avaluacions.
llibretes.
4) En qualsevol cas, es valorarà positivament els alumnes que hagin superat
matèries optatives relacionades amb l'àrea.

Ciències socials

La nota final del crèdit s’obtindrà d’aplicar el següent criteri:

Superaran el curs els alumnes que compleixin les següents condicions:

- 70% conceptes( exàmens i proves)

✔ Aprovar tots els crèdits comuns i variables

- 20% procediments ( 10% propi de la matèria i 10% ortografia, expressió ✔ Aprovar dos crèdits i que la mitjana aritmètica dels tres crèdits sigui 5 o
escrita i oral)
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
- 10% hàbits i actitud.
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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.
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ÀREA

AVALUACIÓ PARCIAL

SUPERACIÓ DEL CURS

Història de Catalunya

Aptitud:

La superació de la matèria s’aconseguirà amb:

–Proves escrites específiques 60%

Tots els trimestres superats amb una qualificació mínima de 5

RECUPERACIÓ FINAL DE CURS I DE
SETEMBRE
Prova escrita de tots els trimestres no superats en les convocatòries existents al
juny i/o al setembre.

–Treballs complementaris de la matèria (correcció d’exercicis, intervencions a - Dos trimestres superats i un no superat, sempre que aquesta qualificació última
l’aula...) 30%
no sigui inferior a 3 i la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui de 5
(En els anteriors punts es valorarà la correcció escrita o oral)

Que el trimestre no superat no sigui l’últim

Actitud (10 %):
–Realització de les tasques encomanades dins i fora de l’aula.
–Demostració d’iniciativa personal, de capacitat d’interacció i de treball en
grup, de correcció envers el docent i els companys.
–Assistència i puntualitat 10%
Seguint el principi d’avaluació contínua, per a l’avaluació dels trimestres es
tindran en compte totes les proves escrites i treballs complementaris realitzats,
així com l’actitud, d’acord amb els percentatges abans esmentats.
Es realitzaran, com a mínim, dues proves escrites per trimestre, corresponents
a les unitats didàctiques establertes en l’apartat de seqüenciació d’aquesta
programació
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 40% de la nota correspondrà a les activitats i pràctiques.
✔ El 10% de la nota correspondrà a l’actitud.

Informàtica

Per tant, la nota de la matèria trimestral s’obtindrà aplicant el següent criteri:
✔ El 60% de la nota correspondrà a les proves objectives.
✔ El 30% de la nota correspondrà a les activitats i pràctiques.
✔ El 10% de la nota correspondrà a l’actitud.

Biologia i geologia
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L’àrea de Tecnologia en el quart curs quedarà superada si :

Durant el mes de juny es realitzarà una prova escrita i es demanarà el lliurament
✔ S’aproven els tres trimestres. La nota final de l’àrea s’obtindrà de la mitjana dels treballs de curs incomplets o no lliurats que els professors considerin
necessaris per recuperar la matèria. Al setembre els alumnes amb la matèria
aritmètica de les notes dels tres trimestres.
pendent s'hauran d'examinar de tot el curs En cas de recuperar la matèria, la nota
✔ S’aproven dos trimestres i en el trimestre suspès s’ha obtingut una nota igual o que s’obtindrà serà de 5.
superior a 3,5, de manera que la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual
o superior a 5.
La matèria d’Informàtica en el quart curs quedarà superada si :

Durant el mes de juny 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 juny i al setembre els alumnes amb la
matèria pendent s'hauran d'examinar de tot el curs En cas de recuperar la matèria,
✔ S’aproven dos trimestres i en el trimestre suspès s’ha obtingut una nota igual o la nota que s’obtindrà serà de 5.
superior a 3,5, de manera que la mitja aritmètica dels tres trimestres sigui igual o
superior a 5.
✔ S’aproven els tres trimestres. La nota final de la matèria s’obtindrà de la suma
aritmètica de les notes dels tres trimestres .

✔ Aprovaran l’àrea aquells alumnes que tinguin tres crèdits aprovats o bé aquells Al juny es farà una recuperació -suficiència - .Es farà un examen per cada trimestre
no superat. La qualificació de les proves de suficiència serà d'un cinc com màxim.
✔ 20% de les hores de laboratori i pràctiques d'informàtica : es valoraran els que només en tinguin 2 d’aprovats però que la mitja de tots tres sigui 5 o superior a
cinc
Al setembre els alumnes amb la matèria pendent s'hauran d'examinar de tot el curs.
continguts dels informes presentats i, l'ús correcte del llenguatge científic.
Als alumnes amb N.E.E. se’ls adaptarà l’avaluació en funció a les seves ✔ Superaran la Biologia -Geologia aquells alumnes que tinguin ells tres trimestres
aprovats o bé aquells que només tinguin 2 d'aprovats i el suspès sigui amb nota
capacitats.
igual o superior al quatre per fer mitjana
✔ 80% de la mitjana d'exàmens i l'actitud.
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ÀREA
Física i química

AVALUACIÓ PARCIAL

SUPERACIÓ DEL CURS

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

S’aprova l‘àrea en els casos següents:Si es tenen els tres trimestres (Física i
Química) aprovats. En aquest cas la qualificació del curs s’obtindrà de la mitjana
aritmètica de les dues qualificacions dels trimestres.

✔ un percentatge d'un 50% correspondrà als resultats de les proves escrites.

RECUPERACIÓ FINAL DE CURS I DE
SETEMBRE
En el cas de no aprovar l’àrea per curs, aquesta es podrà superar, en l’examen de
la convocatòria de juny

✔ un percentatge del 30% de la qualificació correspondrà a la valoració del
1) En el cas de tenir només dos trimestres aprovats, s’aprova l‘àrea per curs si la
seguiment del treball de l'alumnat.
mitjana aritmètica és igual o superior a 5.5.
✔ un 20% de la qualificació correspondrà a la nota d’actitud i interès.
2) Superant l’examen de suficiència.

Educació física

CONTINGUTS PROCEDIMENTALS 50%
CONTINGUTS CONCEPTUALS 30%
CONTINGUTS ACTITUDINALS 20%

➢Es supera el curs aprovant les tres avaluacions.
➢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.
➢Es podrà recuperar el curs passat mitjançant proves extraordinàries durant el
transcurs del curs posterior.
➢Els alumnes que han de fer la prova de suficiència de juny i/o setembre
s'examinaran de tot el curs.

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

Visual i plàstica

Educació ètico-cívica

Les notes es repartiran en tres apartats, el primer procedimental, un altre Superaran el curs aquells que tinguin aprovades almenys dues de les tres ➢ Aquells que no superin el curs s’hauran de presentar a la prova de suficiència
conceptual i l’últim actitudinal, repartits segons el nivell:
avaluacions i la mitjana aritmètica sigui de 5 o superior, sempre i quan no es de juny i/o setembre, per examinar-se de les parts suspeses amb la realització d’un
suspengui el tercer trimestre.
examen i/o presentació de dossier.
a) Làmines / dossier de dibuix – 50%
Per superar el trimestre suspès, caldrà presentar les làmines suspeses
➢ Per a la recuperació de la matèria pendent de cursos anteriors, caldrà presentar
b) Exàmens / controls – 25%
degudament corregides i/o la realització de noves làmines de recuperació, així
un dossier i/o la realització d’un examen.
com es faran les proves o exàmens que es considerin necessaris, per trimestre o
c) Actitud de l’alumne – 25%
➢ Al setembre caldrà recuperar tot el curs, excepte si el/la professor/a dóna altres
continguts segons correspongui.
instruccions

EXPOSICIÓ ORAL, INDIVIDUAL I/O EN PARELLA, DE 5 a 10 MINUTS DE
DURADA: 25%
LLIURAMENT D’UN PORTAFOLI/LLIBRE D’ACTIVITATS: 50%
PARTICIPACIÓ I TREBALL A CLASSE: 25%

30

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).
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ÀREA

AVALUACIÓ PARCIAL

SUPERACIÓ DEL CURS

Religió

Continguts Conceptuals 50%

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

Treballs realitzats 25%
Actitud 25%
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RECUPERACIÓ FINAL DE CURS I DE
SETEMBRE
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.

