
 INS VESCOMTAT DE CABRERA.  
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DEPARTAMENT DE CATALÀ  

 

ESO: 

 

Català  1r ESO  Controls: 40%. Oralitat, escriptura, treball i actitud: 60%.  

Català 1r ESO   diversitat Controls: 30%. Oralitat, escriptura, treball i actitud: 70%.  

Català  2n ESO  Controls: 40%. Oralitat, escriptura, treball i actitud: 60%. 

Català  2n ESO diversitat Controls: 30%. Oralitat, escriptura, treball i actitud: 70%. 

Català  3r ESO  Controls: 50%. Oralitat, escriptura, treball i actitud: 50%.  

Català  3r ESO diversitat Controls: 40%. Oralitat, escriptura, treball i actitud: 60%.  

Català  4t ESO  Controls: 60%. Oralitat, escriptura, treball i actitud: 40%. 

Català  4t ESO diversitat Controls: 40%. Oralitat, escriptura, treball i actitud: 60%. 

  

BATXILLERAT: 

  

1r  BAT Controls: 50%. Oralitat: 20%. Escriptura: 20%. Treball: 10%. 

2n BAT Controls: 50%. Oralitat: 20%. Escriptura: 20%. Treball: 10%. 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENT DE CASTELLÀ 

 

ESO: 

 

Castellà  1r ESO  Nota de controls: 60%. 40%  Actitud (treball d’expressió escrita i oral, llibreta, conducta, deures.)  

Castellà 1r ESO  diversitat Nota de controls: 40%. 60%  Actitud (treball d’expressió escrita i oral, llibreta, conducta, deures.)  

Castellà  2n ESO  Nota de controls: 60%. 40%  Actitud (treball d’expressió escrita i oral, llibreta, conducta, deures.)  

Castellà  2n ESO diversitat Nota de controls: 40%. 60%  Actitud (treball d’expressió escrita i oral, llibreta, conducta, deures.)  

Castellà  3r ESO  Nota de controls: 60%. 40%  Actitud (treball d’expressió escrita i oral, llibreta, conducta, deures.)  

Castellà  3r ESO diversitat Nota de controls: 40%. 60%  Actitud (treball d’expressió escrita i oral, llibreta, conducta, deures.)  

Castellà  4t ESO  Nota de controls: 60%. 40%  Actitud (treball d’expressió escrita i oral, llibreta, conducta, deures.)  

Castellà  4t ESO  diversitat Nota de controls: 40%. 60%  Actitud (treball d’expressió escrita i oral, llibreta, conducta, deures.)  

  

BATXILLERAT: 

  

1r  BAT Nota de controls: 70%-. 75% . Trabajos escritos, exposiciones orales, comentarios, redacciones, deberes, 

actitud 25-30% 

2n  BAT Nota de controls: 70%-. 75% . Trabajos escritos, exposiciones orales, comentarios, redacciones, deberes, 

actitud 25-30% 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS I FRANCÈS) 

 
ESO: 

Anglès  1r ESO  60% continguts, 40% actitud (feina classe, llibreta, proves de vocabulari. Writings, oralitat, 

comportament…) 

Anglès  1r ESO diversitat 60% continguts, 40% actitud (feina classe, llibreta, proves de vocabulari. Writings, oralitat, 

comportament…) 

Anglès / Francès  2n ESO 

  

60% continguts, 40% actitud (feina classe, llibreta, proves de vocabulari. Writings, oralitat, 

comportament…) 

 Anglès  2n ESO diversitat 60% continguts, 40% actitud (feina classe, llibreta, proves de vocabulari. Writings, oralitat, 

comportament…) 

 Anglès / Francès  3r ESO  

 

70% continguts, 30% actitud (feina classe, llibreta, proves de vocabulari. Writings, oralitat, 

comportament…) 

Anglès  3r ESO  diversitat 70% continguts, 30% actitud (feina classe, llibreta, proves de vocabulari. Writings, oralitat, 

comportament…) 

Anglès / Francès 4t ESO  

 

70% continguts, 30% actitud (feina classe, llibreta, proves de vocabulari. Writings, oralitat, 

comportament…) 

Anglès  4T ESO  diversitat 60% continguts, 40% actitud (feina classe, llibreta, proves de vocabulari. Writings, oralitat, 

comportament…) 

BATXILLERAT: 

 

Anglès  1r BAT 80% exàmens 20%  procediments (oralitat, readings, writings, hàbits) 

Francès  1r BAT 70% exàmens 30% procediments (oralitat, lectures, redaccions, hàbits) 

Anglès 2n  BAT 80% exàmens 20%  procediments (oralitat, readings, writings, hàbits) 



DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 

 
ESO: 

Matemàtiques  1r ESO Nota ponderada dels exàmens ± actitud i treball (sistema de positius i negatius). 

Matemàtiques  1r ESO diversitat 50% continguts, 50% actitud (fitxes, càlcul mental, feina de casa, llibreta, comportament…) 

Matemàtiques 2n ESO 70% continguts, 30% actitud (fitxes, càlcul mental, feina de casa, llibreta, comportament…) 

Matemàtiques 2n ESO diversitat 60% continguts, 40% actitud (fitxes, càlcul mental, feina de casa, llibreta, comportament…) 

 Matemàtiques 3r ESO 80% continguts, 20% actitud (fitxes, càlcul mental, feina de casa, llibreta, comportament…) 

Matemàtiques  3r ESO diversitat 70% continguts, 30% actitud (fitxes, càlcul mental, feina de casa, llibreta, comportament…) 

Matemàtiques 4t ESO Nota ponderada dels exàmens ± actitud i treball (sistema de positius i negatius). 

Matemàtiques 4t ESO diversitat Nota ponderada dels exàmens ± actitud i treball (sistema de positius i negatius). 

BATXILLERAT: 

Matemàtiques i MACS 

1r BAT 

La més alta entre la nota de l’examen trimestral i 40% nota ponderada exàmens parcials + 60% 

nota examen trimestral. Una actitud negativa modificaria aquesta nota a la baixa. 

Matemàtiques i MACS 

2n BAT 

La més alta entre la nota de l’examen trimestral i 40% nota ponderada exàmens parcials + 60% 

nota examen trimestral. Una actitud negativa modificaria aquesta nota a la baixa. 

 



DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS 

ESO: 

  

Socials 1r ESO Nota de controls: 50%. Nota llibreta i deures escrits: 25 %. Actitud i participació a classes, respecte i educació envers la resta de 
companys i al professor: 25%. 

Socials 1r ESO 
diversitat 

Nota de controls: 20%. Nota del quadern, la llibreta i els deures escrits: 50 %. Actitud i participació a classes, respecte i educació 
envers la resta de companys i al professor: 30%. 

Socials 2n ESO Nota de controls: 50%. Nota del quadern i deures escrits: 25 %. Actitud i participació a classe, respecte i educació envers la resta de 

companys i al professor: 25%. 

Socials 2n ESO 
diversitat 

Nota de controls: 20%. Nota del quadern, la llibreta i els deures escrits: 50 %. Actitud i participació a classe, respecte i educació 
envers la resta de companys i al professor: 30%. 

Socials 3r ESO El 60% de la nota final serà la mitjana dels d’exàmens . El 30% correspondrà a les activitats classe/llibreta/mapes. 

i altres activitats que es puguin fer al llarg del trimestre. El 10%. correspondrà a l’actitud a classe. 

Socials,3r ESO 

diversitat 

El 50% correspondrà a les activitats classe/llibreta i altres activitats que es puguin fer al llarg del trimestre. El 10%. correspondrà a 

l’actitud en la que es valorarà sobretot esforç per fer les coses. Mitjana d’exàmens: 40% de la nota trimestral. 

Ciutadania 3r 

ESO 

Es valorarà un 50% el treball personal a la llibreta. Un 30% la participació a classe i treballs de grup. L’actitud comptarà un 20%. 

Socials,4t ESO Nota de controls, 80%. Nota llibreta i deures escrits, 20%. La presentació de la llibreta és imprescindible per a aprovar avaluacions i 
curs. També es valorarà l’esforç realitzat per a superar la matèria. Actitud i participació: suma o resta (no portar el material, mal 
comportament a l’aula, retards injustificats, etc.) 

Socials 4t ESO 
diversitat 

Considerant que és un grup de diversitat, no hi haurà percentatges rígids per a obtenir la nota d’avaluació. Es tindran en compte: la 
presentació dels deures escrits; el lliurament del quadern de treball (obligatori); els controls; l’actitud i participació a classe, respecte i 
educació envers la resta de companys i al professor. El lliurament de deures i quadern és condició necessària per aprovar la matèria. 

Èticocívica 4t 
ESO 

Es valorarà el treball i l’actitud a l’aula, la participació en els temes a debatre, el lliurament periòdic dels treballs. El lliurament de tots 
els deures és condició necessària per aprovar la matèria. Al final del curs, si s’escau, es demanarà el lliurament de tots els treballs  en 
forma de dossier enquadernat. 

Religió ESO Exàmens escrits 40%, llibreta i treballs 30% i actitud i participació 30%. 

Crèdits 
variables ESO 

Exàmens 50%, treballs i llibreta 25%, comportament i participació 25%. 

 



BATXILLERAT: 

 

1r Hª del món 

contemporani 

Nota dels controls, 80%. Nota dossier d’apunts i exercicis i deures escrits: 20%. Els percentatges són només 

orientatius i s’adaptaran al context de cadascun dels tres trimestres. Actitud: es tindrà  en compte, en casos puntuals 

(treball a l’aula, portar el material, puntualitat, absentisme, etc.). Atenció: el lliurament de deures, treballs especials 

i dossier és condició necessària per aprovar la matèria.  Els controls amb notes inferiors a 3 no faran mitjana i 

s’hauran de recuperar. La nota final de curs serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions; sempre que hi hagi, 

com a mínim, dues avaluacions aprovades. 

1r Filosofia Nota dels controls, 100%. Actitud: es pot tenir en compte, en casos puntuals, incrementant en un màxim extra el 5 

%. La falta d’assistència es tindrà en compte. 

2n Història Nota dels controls, 90%. Nota dossier d’apunts i exercicis i deures escrits: 10%. Actitud: es tindrà  en compte, en 

casos puntuals (treball a l’aula, portar el material, puntualitat, absentisme, etc.) Els controls amb notes inferiors a 3 

no faran mitjana i s’hauran de recuperar. La nota final de curs serà la mitjana de les tres avaluacions; sempre que hi 

hagi, com a mínim, dues avaluacions aprovades. 

2n Geografia Nota dels controls 90 %, nota d’activitats 10%, Actitud: es tindrà  en compte, en casos puntuals (treball a l’aula, 

portar el material, puntualitat, absentisme, etc.). 

2n Història de l’art Nota dels controls: 90%; treballs i deures: 10%. Actitud: es tindrà  en compte, en casos puntuals (treball a l’aula, 

portar el material, puntualitat, absentisme, etc.) 

2n Filosofia Nota dels controls, 100%. Actitud: es pot tenir en compte, en casos puntuals, incrementant en un màxim extra el 5 

%. La falta d’assistència es tindrà en compte. 

1r  Psicologia i 

Sociologia 

Nota dels controls, 100%. Actitud: es pot tenir en compte, en casos puntuals, incrementant en un màxim extra el 5 

%. La falta d’assistència es tindrà en compte. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 

 

ESO: 

 

Tecnologia  1r ESO   35% continguts, 35% procediments i 30% actitud. 

Tecnologia 1r ESO   diversitat 35% continguts, 35% procediments i 30% actitud. 

Tecnologia  2n ESO  35% continguts, 35% procediments i 30% actitud. 

Tecnologia   2n ESO  diversitat 35% continguts, 35% procediments i 30% actitud. 

Tecnologia  3r ESO  40% continguts, 40% procediments i 20% actitud. 

Tecnologia  3r ESO  diversitat 40% continguts, 40% procediments i 20% actitud. 

Tecnologia  4t ESO  40% continguts, 40% procediments i 20% actitud. 

Informàtica 4t ESO    40% continguts, 40% procediments i 20% actitud 

  

BATXILLERAT: 

  

1r BAT 80% exàmens 20% problemes. 

2n  BAT 80% exàmens 20% problemes 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS  

 

ESO: 

 

Ciències 1r ESO  Nota de controls: 60%. 30% (treball, estudi diari, llibreta… ) 10 % Comportament, participació i interès 

Ciències 1r ESO 

diversitat 

Nota de controls: 50%. 30%  (treball, estudi diari, llibreta…)  20% Comportament, participació i interès 

Ciències 2n ESO  Nota de controls: 60%.30% (treball, estudi diari, llibreta… ) 10 % Comportament, participació i interès   

Ciències 2n ESO  

diversitat 

Nota de controls: 50% 30%  (treball, estudi diari, llibreta…)  20% Comportament, participació i interès 

Ciències  3r ESO  Nota de controls: 70%. 20% (treball estudi diari, llibreta… )  10% Comportament, participació i interès 

Ciències  3r ESO   

diversitat 

Nota de controls: 50%. 30%  (treball, estudi diari, llibreta…)  20% Comportament, participació i interès

  

Ciències  4t ESO  Nota de controls: 70%. 20% (treball estudi diari, llibreta… )  10% Comportament, participació i interès

  

Ciències 4t ESO 

diversitat 

Nota de controls: 50%. 30%  (treball, estudi diari, llibreta…)  20% Comportament, participació i interès 

BATXILLERAT: 

  

Física (I i II) Activitats avaluatives: 80%  Activitats de classe:15% Participació i interès 5% 

Química I i II Activitats avaluatives: 80%  Activitats de classe:15% Participació i interès 5% 

Biologia   (I i II) Activitats avaluatives: 80%  Activitats de classe:15% Participació i interès 5% 

Ciències de la Terra (I i II)   Activitats avaluatives: 80%  Activitats de classe:15% Participació i interès 5% 

Ciències pel món contemporani Activitats avaluatives : 60% Activitats de classe: 30% Participació i interès 10% 



DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

ESO: 

Tots els cursos Exàmens 15%, habilitat tècnico física 40%, actitud 45% 

 

BATXILLERAT: 

1r BAT Pràctica 60%, teoria 40%. En cap cas la nota ha de ser inferior a 4 

 

MÚSICA     

ESO: 

1r ESO Controls 70% , procediments 15%, actitud 15% 

1r  Diversitat Controls 50% , procediments 25%, actitud 25% 

3r ESO Controls 70% , procediments 15%, actitud 15% 

3r Diversitat Controls 50% , procediments 25%, actitud 25% 

 

VISUAL I PLÀSTICA  

ESO: 

Tots els cursos  Làmines 50%, exàmens 30%, actitud 20% 

 

BATXILLERAT: 

Dibuix tècnic a tots els cursos Exàmens 80% , deures, apunts  20% 

 

 

 

NOTA COMUNA PER A TOTS ELS DEPARTAMENTS: A l’ESO s’atendran  les necessitats específiques de l’alumnat, 

estigui en un grup ordinari o de diversitat, i es podran aplicar els percentatges corresponents. 


