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SECUNDÀRIA
CRITERI D’APLICACIÓ A TOTES LES ASSIGNATURES DE L’ESO
A partir del curs 2017-2018, una assignatura suspesa no es considerarà
automàticament aprovada en superar la mateixa assignatura d’un curs
superior. Per tal de recuperar una assignatura suspesa caldrà que
l’alumne es presenti a les proves extraordinàries de setembre. A partir del
curs 2017-2018, el col·legi també programarà mesures de recuperació per
al mes de gener.

ANGLÈS
40% examen trimestral
60% resta d’ítems d’avaluació
Dins d’aquests ítems
a) Speaking: 10% (nota dels auxiliars de conversa, speaking fets a
classe o enregistraments en audio o vídeo)
b) Writing: 15% (redaccions o activitats escrites fetes a classe o a
casa)
c) Listening: 10% (proves de listening fetes a classe)
d) Homework: 10% (deures en general, exceptuant activitats de
writing o speaking)
e) Exàmens, proves i projectes: 55% (exàmens d’unitat, de vocabulari,
de teoria, activitats de projectes, etc.). Aquesta categoria es pot
dividir en subcategories si el professor ho considera oportú.

NATURALS
-Primer d’ESO
Les notes es detallaran de la següent manera:
CONTINGUTS - 40% :
Exàmens unitats 20% i examen trimestral 20%.
TREBALLS – 20% :
Nota individual. Llibreta ( exerc Expliquem, exercicis fets a la pissarra i
ampliacions).
Nota grupal. Engeguem i Explorem. Exercicis resolts a la plataforma( el
secretari del grup).
EXPERIMENTA – 30% :
Nota individual. Dossier 15% i exàmens 7%.
Nota treball cooperatiu. Rubrica 7%.

-Segon d’ESO
Les notes es detallaran de la següent manera:
CONTINGUTS - 40% :
Exàmens unitats 20% i examen trimestral 20%.
TREBALLS – 20% :
Nota individual. Llibreta ( exerc Expliquem, exercicis fets a la pissarra i
ampliacions).
Nota grupal. Engeguem i Explorem. Exercicis resolts a la plataforma( el
secretari del grup).
EXPERIMENTA – 30% :
Nota individual. Dossier 15% i exàmens 7%.
Nota treball cooperatiu. Rubrica 7%.

-Tercer d’ESO
Les notes es detallaran de la següent manera:
CONTINGUTS - 40% :
Exàmens unitats 20% i examen trimestral 20%.
TREBALLS – 20% :
Nota individual. Llibreta ( exerc Expliquem, exercicis fets a la pissarra i
ampliacions).
Nota grupal. Engeguem i Explorem. Exercicis resolts a la plataforma( el
secretari del grup).
EXPERIMENTA – 30% :
Nota individual. Dossier 15% i exàmens 7%.
Nota treball cooperatiu. Rubrica 7%.

-Quart d’ESO
Les notes es detallaran de la següent manera:
CONTINGUTS - 40% :
Exàmens unitats 20% i examen trimestral 20%.
TREBALLS – 20% :
Nota individual. Llibreta ( exercicis Expliquem, exercicis fets a la
pissarra i ampliacions).
Nota grupal. Engeguem i Explorem. Exercicis resolts a la plataforma( el
secretari del grup).
EXPERIMENTA – 30% :
Nota individual. Dossier 15% i exàmens 7%.
Nota treball cooperatiu. Rubrica 7%.

FRANCÈS
Langue française. Proposition de critères d’évaluation
•

Expression orale : 15%

•

Expression écrite : 10%

•

Compréhension orale : 10%

•

Compréhension écrite : 10%

•

Examens (partiels, du vocabulaire, de la grammaire, etc.) : 35%

•

Travail quotidien et attitude : 15%

•

Projets : 5%

HISTORY OF MUSIC
Agrupacions:
•

Exams and projects (75%)

•

Day-to-day work (25%)

Ítems avaluatius:
•

•

Exams:
o

Mid-term exam (40%)

o

Term exam (60%)

Day-to-day work:
o

Attitude, homework and classwork (40%)

o

Notebook (60%)

EDUCACIÓ FÍSICA
ESO-1
*

Fets, concepte i sistemes conceptuals

Ve determinada per:

 Fer un examen escrit sobre la matèria esportiva donada.
 O entregar un treball, sobre un tema escollit pel professor
(ordinador o a mà). Aquest tema estarà relacionat amb la
matèria esportiva donada. L’últim dia i hora per entregar aquest
petit treball és el de l’examen, passada aquesta dada, no
s’acceptarà cap escrit. Si no s’entrega la fulla es tindrà un zero
d’aquests apartat.

*

Procediments

L’alumne farà:

 Un examen pràctic d’una o varies tècniques fetes a classe.
 Proves físiques.

*

Actitud, valors i normes

Valorarà la manera d’actuar l’alumne a les classes d’ E.F.

 Comportament de l’alumne durant les activitats relacionades amb
els conceptes donats.

 Predisposició de l’alumne durant les classes.
 Faltes de la normativa del col·legi o del departament d’Educació
Física.
 Retards.
 Faltes no justificades.
 No es pot fer classe d’E.F. amb roba diferent a la reglamentaria,
això, es considerarà com una falta no justificada.

COMPOSICIÓ DE LA NOTA A CADA AVALUACIÓ

La nota de la 2ª i 4ª avaluació representa la nota trimestral.

Quan a la avaluació hi ha examen teòric, els conceptes valen el 40 % de
la nota.
Treball
cooperatiu

1º Avaluació
2º Avaluació

20%

3º Avaluació

Procediment Actitud,
valors
s
normes
50%

50%

40%

40%

50%

50%

4º Avaluació

20%

40%

40%

5º Avaluació

20%

40%

40%

i

NOTA FINAL DE CURS

La nota final de curs ve donada per la mitjana de les notes trimestrals.
Sempre i quan l’alumne hagi fet totes les proves físiques.

Si un alumne al final del curs no ha fet totes les proves físiques i la causa
no està justificada, no pot aprovar el curs.

RECUPERACIÓ PELS ALUMNES QUE
ASSIGNATURA AL FINAL DE CURS

NO

HAN

APROVAT

LA

Els alumnes que no han aprovat el curs, han de presentar un dossier amb
els treballs teòrics de les diferents avaluacions.

Si algun alumne no ha fet totes les proves físiques, haurà de venir a
recuperar-les per poder aprovar el curs o presentar el justificant de la
lesió.

ESO-2
La nota d’educació física és el resultat de la suma del tres apartats que
més endavant es descriuen.

1. Fets, conceptes i sistemes conceptuals: Ve determinada per una de
les dues opcions:

 Fer un examen escrit sobre la matèria esportiva donada.
 O entregar un treball amb ordinador, sobre un tema escollit pel
professor.


Aquest tema estarà relacionat amb la matèria esportiva
donada.



L’últim dia i hora per entregar aquest petit treball és el de
l’examen, passada aquesta hora, no s’acceptarà cap escrit.



Es tindrà en compte la presentació.



Si no s’entrega el treball es tindrà un zero d’aquest apartat.

2. Procediments: L’alumne farà:

 Un examen pràctic d’una o varies tècniques fetes a classe.

3. Actitud, valors i normes: Valorarà la manera d’actuar l’alumne a les
classes d’ E.F.

 Comportament de l’alumne durant les activitats relacionades amb
els conceptes donats.
 Predisposició de l’alumne durant les classes.
 Faltes de la normativa del col·legi o del departament d’Educació
Física.
 Retards.
 Faltes no justificades.
 No es pot fer classe d’E.F. amb roba diferent a la reglamentaria,
de manera reiterada això, es considerarà com una falta no
justificada.
 Proves físiques (són obligatòries i es valoren pel nivell d’esforç
de l’alumne no pel resultat).

COMPOSICIÓ DE LA NOTA A CADA AVALUACIÓ

La nota de la 2ª i 5ª avaluació representa la nota trimestral.

Quan a la avaluació hi ha examen teòric, els conceptes valen el 40 % de
la nota.
Fets, conceptes Procediment Actitud,
i
S. s
valors
Conceptuals
normes
1º Avaluació

20%

40%

40%

2º Avaluació

40%

20%

40%

3º Avaluació

20%

40%

40%

4º Avaluació

40%

20%

40%

5º Avaluació

20%

40%

40%

i

NOTA FINAL DE CURS

La nota final de curs ve donada per la mitjana de les notes trimestrals.
Sempre i quan l’alumne hagi fet totes les proves físiques.

Si un alumne al final del curs no ha fet totes les proves físiques i la causa
no està justificada, no pot aprovar el curs.

EXAMEN DE RECUPERACIÓ PELS ALUMNES QUE NO HAN APROVAT
LA ASSIGNATURA AL FINAL DE CURS

Si un alumne, que ha fet totes les proves físiques o si més no, ha justificat
el perquè no les ha realitzat i la mitjana de les avaluacions no li dóna
aprovat, haurà de fer un examen de recuperació.

El temari d’aquest examen de recuperació serà tot el material teòric
(apunts, pràctiques, etc...) que s’hagi fet durant el curs i del qual es farà
un examen escrit.

MATEMÀTIQUES
60% Exàmens (dividit, a l’avaluació trimestral,
Trimestral i 30% mitjana d’exàmens i proves).

en

30%

Examen

30% Treballs (15% llibreta i 15% treballs-projectes / 10% llibreta i 20%
treballs-projectes. Aquí s’hi pot incloure, o no, els deures; queda a criteri
del professor).
10% Actitud (Comportament, interès, puntualitat. Aquí s’hi pot incloure,
o no, els deures; queda a criteri del professor).

CATALÀ I CASTELLÀ
EXPRESSIÓ
ESCRITA.
15%
(redaccions,
comentaris
crítics…)
COMPRENSIÓ: 10% (de textos escrits oficials, de documents sonors, de
lectures d’aula…)
EXPRESSIÓ ORAL: 10% (intervencions durant la classe, lectura en veu
alta, comentaris crítics orals…)
CONTROLS PARCIALS: 25% (proves parcials d’unitat, proves específiques
d’algun tema…)
EXAMEN TRIMESTRAL: 40% (nota mínima de l’examen és un 3) *
NOTA: a 3r i 4t d’ESO, el Projecte Linguamat engloba part de les tres
primeres agrupacions i representa un 25% de la nota trimestral de català.
A CATALÀ I CASTELLÀ els tres trimestres compten d'aquesta manera:
30%, 30% i 40%

RELIGIÓ CATÒLICA

1r i 2n d’ESO
La nota trimestral de l’assignatura de Religió Catòlica a 1r i 2n d’ESO
s’elaborarà a partir dels següents ítems:
-

60% Exàmens: on el 40% correspon als exàmens d’unitat i el 20%
a l’examen trimestral.
30% Activitats realitzades a la llibreta així com els treballs i
projectes.
10% Nota d’actitud, on es valora la participació i atenció a classe,
control d’assistència, puntualitat en el lliurament de les tasques i
ordre del material de l’assignatura.

3r d’ESO i 4t d’ESO
La nota trimestral de l’assignatura de Religió Catòlica a 3r d’ESO
s’elaborarà a partir dels següents ítems:
-

50% Exàmens: on el 30 % correspon als exàmens d’unitat i el 20%
a l’examen trimestral.
50% Activitats i projectes.

En alguns trimestres de 4t d’ESO aquest percentatge pot variar ja que es
realitzen projectes ABP que tenen un major pes específic en l’elaboració
de la nota trimestral.

TECNOLOGIA
1ESO
2ESO
3ESO
4ESO*
4ESO*
AVENÇ

1ESO

Curricular
Curricular
Curricular
Curricular
Tecnologia (TEC4)
Curricular

2h
2h
2h
1h
1h
4h

Projecte
interdisciplinari en
base a currículum
Tecnologia
1r.
Solidària III

Josep
Negre
i
Lluís
Esteve
Josep
Navarro /
en JAF /Pol
Murciano

Informàtica
base a ECDL
Projecte
interdisciplinari en
base a currículum
Tecnologia 3r. Belldomus V

Joan
Casalprim
i
Lluís
Esteve

4ESO*

Projecte
Interdisciplinari
VialNet I

Josep
Negre
Lluís
Esteve

4ESO*

Jaume
Arxer
Informàtica (1h) i Lluís
ECDL
Esteve

AVENÇ

Taller de projectes Agustí
i teoria curricular.
Rosell

2ESO

3ESO

i

i

Sessions cooperatives = 50%
| Activitats d'autoavaluació=
10% | Prototips i botiga =
40%
Treball personal i implicació =
50% |Projectes (ABP's) =
50%
Sessions cooperatives = 35%
| Activitats d'autoavaluació=
10% | Maqueta (prototip)=
35% | Rúbrica Fira de
l'habitatge = 20%
Sessions cooperatives = 25%
| Preparació del projecte =
25% | Impartició de la sessió
de seguratat vial als alumnes
de 3PRI = 50%
Pràctiques de programari =
20% | Treball cooperatiu en
línia i defensa = 50% |
Rúbrica de coavaluació de la
defensa = 10% | Implicació =
20%
Valoració de treballs = 80% |
Puntualitat = 10% | Educació i
comportament al taller = 10%

BATXILLERAT
TECNOLOGIA
1BATX
2BATX
1BATX
2BATX

1BATX
2BATX

1BATX

2BATX

Dibuix Tècnic I
Dibuix Tècnic II
Tecnologia
Industrial I
Tecnologia
Industrial II

4h
4h
4h
4h

Examens i treballs = 50%
Dibuix i AutoCAD
Trimestral = 50%
Examens i treballs = 50%
Preparació Selectivitat
Trimestral = 50%
Projectes i teoria bàsica.
Làmines i treballs= 30%
Currículum oficial + PICAXE Albert
Exàmens parcials = 30%
+ Altres. Inici TdR
Rodríguez Exàmen trimestral= 40%
Làmines i treballs= 30%
Albert
Exàmens parcials = 30%
Preparació Selectivitat
Rodríguez Exàmen trimestral= 40%
Albert
Rodríguez
Albert
Rodríguez

|
|
|
|
|
|

EDUCACIÓ FÍSICA
La nota d’educació física és el resultat de la suma del tres apartats que
més endavant es descriuen.

4. Fets, conceptes i sistemes conceptuals: Ve determinada per una de
les dues opcions:

 Fer un examen escrit sobre la matèria esportiva donada.
 O entregar un treball amb ordinador, sobre un tema escollit pel
professor.



Aquest tema estarà relacionat amb la matèria esportiva
donada.



L’últim dia i hora per entregar aquest petit treball és el de
l’examen, passada aquesta hora, no s’acceptarà cap escrit.



Es tindrà en compte la presentació.



Si no s’entrega el treball es tindrà un zero d’aquest apartat.

5. Procediments: L’alumne farà:

 Un examen pràctic d’una o varies tècniques fetes a classe.

6. Actitud, valors i normes: Valorarà la manera d’actuar l’alumne a les
classes d’ E.F.

 Comportament de l’alumne durant les activitats relacionades amb
els conceptes donats.
 Predisposició de l’alumne durant les classes.

 Faltes de la normativa del col·legi o del departament d’Educació
Física.
 Retards.
 Faltes no justificades.
 No es pot fer classe d’E.F. amb roba diferent a la reglamentaria,
de manera reiterada això, es considerarà com una falta no
justificada.
 Proves físiques (són obligatòries i es valoren pel nivell d’esforç
de l’alumne no pel resultat).

COMPOSICIÓ DE LA NOTA A CADA AVALUACIÓ

La nota de la 2ª i 5ª avaluació representa la nota trimestral.

Quan a la avaluació hi ha examen teòric, els conceptes valen el 40 % de
la nota.
Fets, conceptes Procediment Actitud,
i
S. s
valors
Conceptuals
normes
1º Avaluació

40%

20%

40%

2º Avaluació

40%

20%

40%

3º Avaluació

20%

40%

40%

4º Avaluació

20%

40%

40%

5º Avaluació

20%

40%

40%

i

NOTA FINAL DE CURS

La nota final de curs ve donada per la mitjana de les notes trimestrals.
Sempre i quan l’alumne hagi fet totes les proves físiques.

Si un alumne al final del curs no ha fet totes les proves físiques i la causa
no està justificada, no pot aprovar el curs.

EXAMEN DE RECUPERACIÓ PELS ALUMNES QUE NO HAN APROVAT
LA ASSIGNATURA AL FINAL DE CURS

Si un alumne, que ha fet totes les proves físiques o si més no, ha justificat
el perquè no les ha realitzat i la mitjana de les avaluacions no li dóna
aprovat, haurà de fer un examen de recuperació.

El temari d’aquest examen de recuperació serà tot el material teòric
(apunts, pràctiques, etc...) que s’hagi fet durant el curs i del qual es farà
un examen escrit.

MATEMÀTIQUES
•

Primer de batxillerat:
o

o

o

o
o

o
•

la nota de cada trimestre surt de fer la mitjana entre els
exàmens parcial i treballs (ponderats segons importància) i
l'examen trimestral (al 50%).
l'examen trimestral té valor de recuperació i millora de nota
(si en el examen trimestral la nota és superior a la mitjana
dels exàmens parcials i treballs ens quedem amb la nota de
l'examen trimestral).
fem recuperació
suficiència.

del

primer

trimestre

amb

caràcter

de

tenim 3 trimestres.
a final de curs es fa la mitjana de les notes dels tres
trimestres i es posa nota final.
tenim la recuperació de setembre amb caràcter de suficiència.

Segon de batxillerat:
o

o

o

la nota de cada trimestre surt de fer la mitjana entre els
exàmens parcial i treballs (ponderats segons importància) i
l'examen trimestral (al 50%).
l'examen trimestral té valor de recuperació i millora de nota
(si en el examen trimestral la nota és superior a la mitjana
dels exàmens parcials i treballs ens quedem amb la nota de
l'examen trimestral arrodonida a la part entera més propera).
fem recuperació
suficiència.

del

primer

trimestre

amb

o

tenim 2 trimestres.

o

en el tercer trimestre preparem examen final.

o

o

caràcter

de

la nota final de segon surt de la mitjana dels dos trimestres
amb la nota de l'examen final.
l'examen final té valor de recuperació i millora de nota (si en
l'examen final la nota és superior a la mitjana dels dos

trimestres, ens quedem amb la nota de l'examen final
arrodonida a la part entera més propera.
o

tenim la recuperació de juny amb caràcter de suficiència.

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL
1r de Batxillerat

•

Primer Trimestre
a. Un parcial a la segona setmana d’octubre per un valor del
30% de la nota trimestral
b. Un segon parcial cap a la segona setmana de novembre també
per un valor del 30 % de la nota trimestral. Es un examen
acumulatiu de la matèria impartida des de l’inici del curs, al
setembre
c. Examen trimestral acumulatiu per un valor del 40 % de la
nota trimestral
d. Tanmateix, no es descarta atorgar més valor a l’examen
trimestral atenent el seu caràcter acumulatiu i l’observació de
la progressiva maduració de l’alumne.

•

En tornar de les vacances de Nadal hi ha un examen de recuperació
únicament per als alumnes que no aprovaren el trimestre al mes de
desembre. En aquest cas, no es tenen en compte les notes
precedents. Poden arribar a obtenir una nota de sis punts.

•

Segon Trimestre
a. Un parcial a la primera setmana de febrer per un valor del
30% de la nota trimestral
b. Un segon parcial cap a la primera setmana de febrer també
per un valor del 30 % de la nota trimestral. Es un examen
acumulatiu de la matèria impartida des de l’inici del curs, al
setembre
c. Examen trimestral acumulatiu per un valor del 40 % de la
nota trimestral
d. Tanmateix, no es descarta atorgar més valor a l’examen
trimestral atenent el seu caràcter acumulatiu i l’observació de
la progressiva maduració de l’alumne.

•

Tercer Trimestre

Aquest és un trimestre habitualment més curt i això motiva un major pes
de l’examen trimestral en el conjunt de l’avaluació
a. Un parcial a la primera setmana d’abril per un valor del 30%
de la nota trimestral
b. Un segon parcial cap a la primera setmana de maig també per
un valor del 30 % de la nota trimestral. Es un examen
acumulatiu de la matèria impartida des de l’inici del curs, al
setembre
c. Examen trimestral acumulatiu per un valor del 70 % de la
nota trimestral.
d. Tanmateix, no es descarta atorgar més valor a l’examen
trimestral atenent el seu caràcter acumulatiu i l’observació de
la progressiva maduració de l’alumne.
•

Nota final de l’assignatura:

Les notes de tots els trimestres tenen un valor idèntic en el càlcul de la
nota mitjà de l’assignatura al final del curs.

GEOGRAFIA

•

Primer Trimestre
a. Un parcial a la segona setmana d’octubre per un valor del
30% de la nota trimestral
b. Un segon parcial cap a la segona setmana de novembre també
per un valor del 30 % de la nota trimestral. Es un examen
acumulatiu de la matèria impartida des de l’inici del curs, al
setembre
c. Examen trimestral acumulatiu per un valor del 40 % de la
nota trimestral
d. Tanmateix, no es descarta atorgar més valor a l’examen
trimestral atenent el seu caràcter acumulatiu i l’observació de
la progressiva maduració de l’alumne.

•

En tornar de les vacances de Nadal hi ha un examen de recuperació
únicament per als alumnes que no aprovaren el trimestre al mes de
desembre. En aquest cas, no es tenen en compte les notes
precedents. Poden arribar a obtenir una nota de sis punts.

•

Segon Trimestre
a. Un parcial a la primera setmana de febrer per un valor del
30% de la nota trimestral
b. Un segon parcial cap a la primera setmana de febrer també
per un valor del 30 % de la nota trimestral. Es un examen
acumulatiu de la matèria impartida des de l’inici del curs, al
setembre
c. Examen trimestral acumulatiu per un valor del 40 % de la
nota trimestral
d. Tanmateix, no es descarta atorgar més valor a l’examen
trimestral atenent el seu caràcter acumulatiu i l’observació de
la progressiva maduració de l’alumne.

•

Tercer Trimestre

Aquest és un trimestre habitualment més curt i això motiva un major pes
de l’examen trimestral en el conjunt de l’avaluació

a. Un parcial a la primera setmana d’abril per un valor del 30%
de la nota trimestral
b. Examen trimestral acumulatiu per un valor del 70 % de la
nota trimestral
c. Tanmateix, no es descarta atorgar més valor a l’examen
trimestral atenent el seu caràcter acumulatiu i l’observació de
la progressiva maduració de l’alumne.
•

Nota final de l’assignatura:

Les notes de tots els trimestres tenen un valor idèntic en el càlcul de la
nota mitjà de l’assignatura al final del curs.

HISTÒRIA D’ESPANYA I CATALUNYA
•

Primer Trimestre
a. Un parcial a la segona setmana d’octubre per un valor del
30% de la nota trimestral
b. Un segon parcial cap a la segona setmana de novembre també
per un valor del 30 % de la nota trimestral. Es un examen
acumulatiu de la matèria impartida des de l’inici del curs, al
setembre
c. Examen trimestral acumulatiu per un valor del 40 % de la
nota trimestral
d. Tanmateix, no es descarta atorgar més valor a l’examen
trimestral atenent el seu caràcter acumulatiu i l’observació de
la progressiva maduració de l’alumne.

•

En tornar de les vacances de Nadal hi ha un examen de recuperació
únicament per als alumnes que no aprovaren el trimestre al mes de
desembre. En aquest cas, no es tenen en compte les notes
precedents. Poden arribar a obtenir una nota de sis punts.

•

Segon Trimestre
a. Un parcial a la primera setmana de febrer per un valor del
30% de la nota trimestral
b. Un segon parcial cap a la primera setmana de febrer també
per un valor del 30 % de la nota trimestral. Es un examen
acumulatiu de la matèria impartida des de l’inici del curs, al
setembre
c. Examen trimestral acumulatiu per un valor del 40 % de la
nota trimestral
d. Tanmateix, no es descarta atorgar més valor a l’examen
trimestral atenent el seu caràcter acumulatiu i l’observació de
la progressiva maduració de l’alumne.

•

Tercer Trimestre

Aquest és un trimestre habitualment més curt i això motiva un major pes
de l’examen trimestral en el conjunt de l’avaluació
a. Un parcial a la primera setmana d’abril per un valor del 30%
de la nota trimestral
b. Examen trimestral acumulatiu per un valor del 70 % de la
nota trimestral
c. Tanmateix, no es descarta atorgar més valor a l’examen
trimestral atenent el seu caràcter acumulatiu i l’observació de
la progressiva maduració de l’alumne.
•

“Quart Trimestre”

A finals del mes d’abril es realitzarà un examen on es tornarà a demanar
la matèria del primer i del segon trimestre.
Es fa amb una finalitat de repàs de cara a les futures proves d’accés a la
universitat.
•

Nota final de l’assignatura:

Les notes dels quatre trimestres tenen un valor idèntic en el càlcul de la
nota mitjà de l’assignatura al final del curs.

CATALÀ I CASTELLÀ
EXÀMENS PARCIALS: 40%
NOTES D’AULA: 10%
EXAMEN TRIMESTRAL: 50%
A CATALÀ I CASTELLÀ els tres trimestres compten d'aquesta manera:
30%, 30% i 40%

DIBUIX TÈCNIC
Per cadascun dels trimestres que composen el curs el criteri d’avaluació és
el següent:––
Entregues de làmines de treball 30 %
Exàmens parcials durant el trimestre 30 %
Examen Trimestral 40 %
3 Retards injustificats: - 1 punt de l’avaluació

ECONOMIA DE L’EMPRESA
1r de batxillerat
1r trimestre: 50% de la nota són exàmens, casos i petits treballs repartits
al llarg del trimestre. L'altre 50% és un examen trimestral.
En tornar del Nadal es fa un examen de coneixements bàsics per
recuperar en cas d'haver suspès. La nota màxima és 5.
2n trimestre: 50% de la nota són exàmens, casos i petits treballs repartits
al llarg del trimestre. L'altre 50% és un examen trimestral.
3r trimestre: 50% de la nota són exàmens, casos i petits treballs repartits
al llarg del trimestres. L'altre 50% és la presentació d'un treball en grup
que s'avalua individualment, doncs els alumnes el fan durant les classes.
No hi ha examen trimestral, doncs el pes del treball és important.

La nota final s'obté de fer la mitjana dels tres trimestres.

2n de batxillerat
1r trimestre: 50% de la nota són exàmens, casos i petits treballs repartits
al llarg del trimestre. L'altre 50% és un examen trimestral.
En tornar del Nadal es fa un examen de coneixements bàsics per
recuperar en cas d'haver suspès. La nota màxima és 5.
2n trimestre: 50% de la nota són exàmens, casos i petits treballs repartits
al llarg del trimestre. L'altre 50% és un examen trimestral.
3r trimestre: 100% de la nota són exàmens, casos i petits treballs
repartits al llarg del trimestre.

La nota final s'obté de fer la mitjana dels tres trimestres. Tots els alumnes
faran un examen final de tot el curs que servirà per acabar de definir la
nota final. Si l'examen és molt bo es poden arribar a apujar 2 punts la
nota de l'alumne (p.e. si l'alumne té un 8 de mitjana de curs i al final treu
un 10, li quedaria un 10, si un alumne té un 6 de mitjana de curs i treu un
10 li quedaria un 8).

QUÍMICA
1r BAT:
o

la nota de cada trimestre surt de fer la mitjana dels treballs i
exàmens parcials (ponderats segons importància) i l'examen
trimestral (al 50%).

o

l'examen trimestral té valor de recuperació i millora de nota.

o

hi ha recuperació del 1r i 2n trimestre

o

o

a final de curs es fa la mitjana de les notes dels tres
trimestres (ponderada 30%-30%-40%) i es posa nota final.
hi ha la recuperació de setembre amb caràcter de suficiència.

2n BAT:
o

o

o
o

o

la nota de cada trimestre surt de fer la mitjana dels treballs i
exàmens parcials (ponderats segons importància) i l'examen
trimestral (al 50%).
l'examen trimestral té valor de recuperació i millora de nota.
L'examen del 3r trimestre és examen final, amb caràcter de
suficiència per al curs de 2n BAT.
hi ha recuperació del 1r i 2n trimestre
la nota final de segon surt de la mitjana dels tres trimestres
amb la nota de l'examen final com a element recuperador o
millorador de la nota.
hi ha la recuperació de juny amb caràcter de suficiència.

LITERATURA CASTELLANA
•

El núcleo evaluativo lo constituyen los tres exámenes trimestrales.

•

La nota de cada uno de los trimestrales sale del propio examen
trimestral, matizada (un 10%) por la nota de clase. Dicha nota de
clase recoge distintas notas que a lo largo del trimestre se han
acumulado: comentarios de texto, pruebas de composición escrita y
oral, distintos ejercicios, etc.

•

Hay que señalar que en algunas ocasiones –segundo y tercer
trimestre- el examen trimestral está formado por dos exámenes
parciales, dada la amplitud del programa. Así, por ejemplo, es
habitual que en el segundo trimestre un primer examen parcial
verse sobre el Renacimiento y un segundo examen parcial sobre el
Barroco. De igual forma, en el tercer trimestre, acostumbra a haber
dos parciales: el primero sobre Neoclasicismo y Romanticismo. El
segundo parcial sobre Realismo-Naturalismo y siglo XX.

•

La nota final, en teoría, es el resultado de la media aritmética de los
tres trimestrales. La realidad es otra. Se conoce muy bien a los
alumnos y se ha visto su proceso de mejora a lo largo del curso por
lo que se valora en positivo su mejora académica a lo largo del año
académico.

LITERATURA CATALANA 1r BATXILLERAT
•

La matèria funciona per diversos eixos temàtics independents dels
quals es va fent examen cada vegada que s'acaben. Solen ser
monogràfics sobre obres, sobre els quals es tracta el gènere, l'època
i moviment literari, l'autor i l'obra (que han de llegir). De cada obra
es fan dos o tres exàmens, cadascun dels quals té el mateix valor.
Si en un trimestre se'n fan dos, cadascun té un valor del 50%; si
n'hi ha tres, sol ser de 30% els dos primers i 40 % el tercer, que sol
coincidir amb el trimestral.

•

A banda, la feina dels alumnes és la lectura de les obres
corresponents i, de tant en tant, comentari de text literari, activitats
que tenen uyn valor trimestral d'entre el 15 i el 25%.

•

A final de curs, per tant, totes les proves que hem anat fent tenen el
mateix valor.

FÍSICA
•

Primer de batxillerat:
o

o

o

o
o

o

•

la nota de cada trimestre surt de fer la mitjana entre els
exàmens parcial i treballs (ponderats segons importància) i
l'examen trimestral (al 50%).
l'examen trimestral té valor de recuperació i millora de nota
(si en el examen trimestral la nota és superior a la mitjana
dels exàmens parcials i treballs ens quedem amb la nota de
l'examen trimestral).
fem recuperació
suficiència.

del

primer

trimestre

amb

caràcter

de

tenim 3 trimestres.
a final de curs es fa la mitjana de les notes dels tres
trimestres i es posa nota final.
tenim la recuperació de setembre amb caràcter de suficiència.

Segon de batxillerat:
o

o

o

la nota de cada trimestre surt de fer la mitjana entre els
exàmens parcial i treballs (ponderats segons importància) i
l'examen trimestral (al 50%).
l'examen trimestral té valor de recuperació i millora de nota
(si en el examen trimestral la nota és superior a la mitjana
dels exàmens parcials i treballs ens quedem amb la nota de
l'examen trimestral arrodonida a la part entera més propera).
fem recuperació
suficiència.

del

primer

trimestre

amb

o

tenim 2 trimestres.

o

en el tercer trimestre preparem examen final.

o

o

caràcter

de

la nota final de segon surt de la mitjana dels dos trimestres
amb la nota de l'examen final.
l'examen final té valor de recuperació i millora de nota (si en
l'examen final la nota és superior a la mitjana dels dos

trimestres, ens quedem amb la nota de l'examen final
arrodonida a la part entera més propera.
o

tenim la recuperació de juny amb caràcter de suficiència.

BIOLOGIA
•

Primer de batxillerat:
o

o

o

o
o

o

•

la nota de cada trimestre surt de fer la mitjana entre els
exàmens parcial i treballs (ponderats segons importància) i
l'examen trimestral (al 50%).
l'examen trimestral té valor de recuperació i millora de nota
(si en el examen trimestral la nota és superior a la mitjana
dels exàmens parcials i treballs ens quedem amb la nota de
l'examen trimestral).
fem recuperació
suficiència.

del

primer

trimestre

amb

caràcter

de

tenim 3 trimestres.
a final de curs es fa la mitjana de les notes dels tres
trimestres i es posa nota final.
tenim la recuperació de setembre amb caràcter de suficiència.

Segon de batxillerat:
o

o

o

la nota de cada trimestre surt de fer la mitjana entre els
exàmens parcial i treballs (ponderats segons importància) i
l'examen trimestral (al 50%).
l'examen trimestral té valor de recuperació i millora de nota
(si en el examen trimestral la nota és superior a la mitjana
dels exàmens parcials i treballs ens quedem amb la nota de
l'examen trimestral arrodonida a la part entera més propera).
fem recuperació
suficiència.

del

primer

trimestre

amb

o

tenim 2 trimestres.

o

en el tercer trimestre preparem examen final.

o

o

caràcter

de

la nota final de segon surt de la mitjana dels dos trimestres
amb la nota de l'examen final.
l'examen final té valor de recuperació i millora de nota (si en
l'examen final la nota és superior a la mitjana dels dos

trimestres, ens quedem amb la nota de l'examen final
arrodonida a la part entera més propera.
o

tenim la recuperació de juny amb caràcter de suficiència.

SISTEMES AMBIENTALS
•

Primer de batxillerat:
o

o

o

o
o

o

la nota de cada trimestre surt de fer la mitjana entre els
exàmens parcial i treballs (ponderats segons importància) i
l'examen trimestral (al 50%).
l'examen trimestral té valor de recuperació i millora de nota
(si en el examen trimestral la nota és superior a la mitjana
dels exàmens parcials i treballs ens quedem amb la nota de
l'examen trimestral).
fem recuperació
suficiència.

del

primer

trimestre

amb

caràcter

de

tenim 3 trimestres.
a final de curs es fa la mitjana de les notes dels tres
trimestres i es posa nota final.
tenim la recuperació de setembre amb caràcter de suficiència.

ANGLÈS
50% examen trimestral
50% resta d’ítems d’avaluació
Dins d’aquests ítems
g) Speaking: 10% (nota dels auxiliars de conversa, speaking fets a
classe o enregistraments en audio o vídeo)
h) Writing: 15% (redaccions o activitats escrites fetes a classe o a
casa)
i) Listening: 10% (proves de listening fetes a classe)
j) Homework: 10% (deures en general, exceptuant activitats de
writing o speaking)
k) Exàmens, proves i projectes: 55% (exàmens d’unitat, de vocabulari,
de teoria, activitats de projectes, etc.). Aquesta categoria es pot
dividir en subcategories si el professor ho considera oportú.

