CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS - ESO
A l’etapa de l’ESO es realitzaran avaluacions trimestrals, de manera que el curs estarà
fraccionat en tres avaluacions.
Tot i que cada àrea establirà quins seran els criteris d’avaluació que li correspon,
alguns acords d’avaluació són generals:












Els alumnes estan obligats a portar el material que requereixi el professor de la
matèria i el fet de no portar-lo afectarà a la nota d’actitud.
El bon comportament a classe, el compliment de les dates d’entrega, la
realització dels deures, el bon ús de les eines TIC són paràmetres que es tindran
en compte en la valoració de l’actitud de l’alumnat.
Els exàmens es faran sempre en una data concretada, de manera que és
obligatori respectar aquesta data i només es modificarà per causa major com
malaltia justificada mèdicament o després d’una valoració de la situació pel
claustre de professors. Si un/a alumne/a no pot assistir a una prova degut a
alguna de les situacions anteriors, se li farà l’examen el dia que acordi el
professor i l’alumne/a. En cas contrari, la nota de l’examen serà un zero.
En els exàmens es valorarà l’ortografia, de manera que es penalitzaran les
faltes en totes les assignatures i no només en les de llengües. En qualsevol de
les activitats puntuables que realitzi l’alumne, ja siguin treballs o exàmens, cada
falta d’ortografia baixarà 0,1 punts la nota de l’activitat. L’alumne podrà rebre
una penalització màxima d’un punt en el cas dels alumnes de 1r cicle i dos
punts en el cas de 2n cicle, quan l’assignatura no sigui de l’àrea de llengües.
Per tal d’aprovar una avaluació cal que la nota final d’aquesta sigui igual o
superior a zero.
Després de les notes trimestrals hi haurà un període de recuperacions per tal
que els alumnes puguin examinar les assignatures pendents i aprovar en
aquesta segona oportunitat. La nota de la recuperació trimestral serà un màxim
de cinc i en cas de suspendre sempre es mantindrà la nota més alta.
La nota final de juny serà la nota promig del tres trimestres. No es farà promig
quan l’alumne tingui una nota inferior al 4 en el tercer trimestre.
Els alumnes que hagin suspès alguna matèria podran optar a les proves
extraordinàries de setembre. La nota de setembre valorarà en un 10% el
dossier realitzat per l’alumne al llarg de l’estiu, un 10 % el treball realitzat al
llarg del curs i en nu 80% el resultat obtingut a la prova.

CRITERIS D’AVALUACIÓ 4T D’ESO
CRITERIS AVALUACIÓ MATEMÀTIQUES
A l’Àrea de Matemàtiques, s’avaluarà els alumnes seguint les següents proporcions:
 Fets, conceptes i sistemes conceptuals: 10%
 Procediments: 70%. A 4t. d’ESO els procediments comptaran el
60% i el 10% restant s’obtindrà a partir de proves de
competències bàsiques.
 Actituds, valors i normes: 20%
S’entén per Fets, conceptes i sistemes conceptuals :
 La teoria impartida a classe.
 L’aplicació per deducció de la teoria impartida a classe
Per avaluar conceptes es realitzaran exàmens amb preguntes sobre els temes.
Per avaluar Procediments es realitzaran exàmens amb exercicis i problemes.
En les proves de competències bàsiques de 4t. d’ ESO s’avaluaran les competències i
coneixements bàsics que els alumnes han d'haver adquirit en competència
matemàtica durant la secundària.
En avaluar Actituds, valors i normes es tindran en compte:
 La presentació de la llibreta (10% de la nota global de la matèria) . Per valorar la
llibreta es tindrà en compte la seva presentació, continguts, autocorrecció,
ortografia, expressió escrita, cal·ligrafia i organització i es farà usant una taula
d’avaluació que es donarà a l’alumnat.
 L’actitud a classe (10% de la nota global de la matèria). Per valorar aquest
aspecte es tindrà en compte el comportament i respecte; col·laboració i
participació, materials i informació; activitats i estudi; interès i es farà usant una
taula d’avaluació que es donarà a l’alumnat.
Material de l’alumne/a
Tots els alumnes han de disposar de llibreta quadriculada DIN A4, material
d’escriptura, regla, escaire, cartabó, transportador d’angles i compàs. Només
s’utilitzarà la calculadora quan així ho indiqui el/la professor/a. Els treballs i exàmens
es realitzaran en DIN A4 blanc o quadriculats segons el professor decideixi.
Exàmens
- Es realitzaran com a mínim 2 proves escrites al llarg del trimestre, que seran
acumulatives, donada la naturalesa de les matemàtiques. A més, es podran realitzar
altres proves assaig al llarg del trimestre, en funció del temari i del temps.
- Els exàmens es faran sempre en una data concretada, de manera que és obligatori
respectar aquesta data i només es modificarà per causa major com malaltia
justificada mèdicament o després d’una valoració de la situació pel claustre de
professors. Si un/a alumne/a no pot assistir a una prova degut a alguna de les
situacions anteriors, se li farà l’examen el dia que acordi el professor i l’alumne/a. Si
no hi ha cap de les situacions anteriors, la nota de l’examen serà un zero.
Superació i recuperació de curs
- Per tal d’aprovar una avaluació cal que la nota final sigui igual o superior a cinc.

- Un cop finalitzat el trimestre es farà una examen de recuperació pels alumnes que no
l’hagin superat. L’hora de l’examen de recuperació el fixarà la direcció del centre. La
nota màxima de l’examen de recuperació serà un 5. En el cas que la nota de l’examen
de recuperació sigui inferior a la nota trimestral es conservarà la nota del trimestre.
- Per aprovar el curs, caldrà haver aprovat els tres trimestres o bé que el promig.de les
notes obtingudes en els tres sigui 5 o superior a cinc, sempre i quan la nota del tercer
trimestre sigui un mínim de 3.
- La nota final de curs serà arrodonida a un nombre natural.
- L’alumne que no superi l’assignatura al juny haurà de recuperar el curs complert al
setembre.
Recuperació del curs anterior
L’alumne/a que superi les matemàtiques del curs actual automàticament li quedaran
aprovades les matemàtiques del curs anterior.

CRITERIS D’AVALUACIÓ COMUNS A LLENGUA CATALANA I CASTELLANA
1r i 2n Cicle ESO
Ponderació

Exàmens 85%
Actitud 15%

Procediments d’avaluació

Actitud a l’ aula (observació de l ‘alumne): atenció,
interès
i
participació.
Proves objectives específiques, globals, escrites,
orals, pràctiques i treballs.
Materials de treball diari: llibre de text, material
addicional.
Lectures obligatòries.
Es valorarà l’ adequació de la resposta, la precisió, l’
expressió clara i ordenada, l’ortografia correcta, el
raonament lògic, la coherència, la creativitat,
l’originalitat, la presentació i l’ ús de vocabulari
adequat.

Criteris de correcció

Condicions

Els exàmens es faran sempre en la data concretada,
de manera que és obligatori respectar aquesta data
i només es modificarà per causa major com malaltia
justificada medicament o després d’una valoració
de la situació pel claustre de professors. Quan
l’alumne es recuperi i torni a l’activitat acadèmica,
els professors de les matèries pendents d’examinar
degut a alguna de les situacions anteriors, li
notificaran la nova data d’examen.

1r i 2n Cicle ESO
Recuperació

Al llarg del curs s’oferiran recuperacions trimestrals
de manera que l’alumne podrà recuperar les
pendents de la 1ª avaluació en el període establert
després de vacances de Nadal, les de la segona,
després de Setmana Santa i les de la tercera
avaluació a juny.
L’alumne sempre conservarà la nota obtinguda més
alta. La nota de recuperació tindrà un valor màxim
de 5.

Pendents

Els alumnes que passen de curs amb Llengua
catalana o castellana pendent poden recuperar-la si
la superen en el curs en què es troben.

Recuperació de setembre

Examen global de la matèria que comptarà un 80%.
Presentació del dossier de recuperació (10%) i
l’actitud 10%)

A inici de curs es fa una avaluació inicial per determinar el punt de partida dels
alumnes i revisar, si és necessari, la programació, adaptant-la a les circumstàncies
específiques del grup-classe. Aquesta avaluació inicial servirà, igualment, per derivar
alumnes amb dificultats específiques als grups de desdoblament on podran rebre una
atenció més individualitzada.
Ponderació
La nota mitja entre les proves i activitats de cada avaluació. Les proves escrites tindran
un valor del 45% de la qualificació total de l’avaluació (i s’inclou, també, la valoració
d’aspectes relacionats amb l’expressió escrita com correcció ortogràfica, presentació,
coherència…). El 55% restant es distribuirà de la següent forma:
a) Expressió oral: 10%.
b) Lectura: comprensió de textos y obres complertes. Expressió oral o escrita derivada
d’ activitats de lectura i petites proves escrites: 20%.
c) Actitud (atenció i participació classe, respecte als companys i al professor,
responsabilitat en las feines assignades, compromís per aprendre): 15%.
d) Llibreta i deures: 10%.
Procediments d’avaluació. Criteris de qualificació
L’avaluació és continua i acumulativa.
Al final de cada avaluació, els alumnes presentaran els exercicis fets durant aquest
període de temps. Si el treball presentat contempla els requisits que es determinen a
continuació, la nota li comptarà per obtenir la mitja de la global del trimestre.

El fet de presentar la llibreta és:
OBLIGATORI per 1r ESO
OPTATIU per 2n,3r i 4t ESO
Normes de presentació dels exercicis:
 S’han de presentar TOTS els exercicis en una llibreta.
 Els enunciats s’han de copiar sencers (al menys els que els
professors determinin) No s’acceptaran les respostes dels
exercicis sense el context corresponent.
 Tots els exercicis estaran degudament corregits.
 Si es donen fitxes extres, s’han d’enganxar a la llibreta o guardar
en una carpeta i presentar a final de l’avaluació .
 Es valorarà el màxim esforç possible quant a polidesa i
cal·ligrafia.
*Veure annex (presentació bàsica de treballs)
Pel que fa a l’actitud de l’alumne es valoraran positivament els següents aspectes:
-Tenir un bon comportament i participar a classe. (a classe de Llengua es valora
molt l’expressió oral).
-Consultar dubtes i mostrar interès per la matèria.
-Ser constant en el treball.
-Mostrar respecte vers el professor i els companys.
Tal i com es contempla en la normativa general de l’ESO, es consideren com falta greu i
per tant seran motiu suficient per arribar a suspendre l’actitud d’una matèria, els fets
següents:
- No presentar els deures (tenir 5 faltes de deures) i els treballs encomanats de
manera reiterada.
-Presentar els treballs de manera poc acurada.
-Mostrar una actitud negativa a classe.
-No tenir interès en la matèria
- Copiar els treballs. Bé sigui d’un company, d’internet, d’un llibre....
- Emprar l’ordinador de forma inadequada durant la classe.
- Fer ús no autoritzat de mòbil, Ipod...
Proves objectives específiques, globals, escrites, orals, pràctiques i treballs.
Lectures obligatòries.
Lectura obligatòria de totes les obres indicades a la programació que realitza el
departament i la realització de les activitats previstes per cada lectura: elaboració
correcte de les fitxes resum (Annex) de bibliografia, investigació i de ampliació de
dades, comprensió del vocabulari, anàlisi correcte de l’ expressió del contingut,
valoració crítica i raonada.
El professor realitzarà activitats (qüestionaris, esquemes,…) i controls de lectura per
fer el seguiment i la comprovació de la lectura.
Per cada falta de lectura o resum que no es presenti, es restarà 1 punt de la nota de
l’examen de lectura.
També es valorarà l’ expressió escrita a través de redaccions i activitats de creació.

Criteris de correcció
En tots els treballs escrits es descomptarà un 0'1 per cada errada d’ ortografia, així com
per una deficient puntuació o per errades a l’expressió escrita (errades de lèxic,
semàntica o sintaxi). A les proves escrites de final de trimestre o de final de curso
aquest descompte no superarà 1 punt a la nota global de 1r; 2 punts a la 2n; i de 3
punts a la de 3r i 4t d’ ESO.
En cas de voler recuperar els punts descomptats per faltes d’ortografia, L’alumne ha de
mostrar una millora ortogràfica en el següent examen o presentar una redacció feta a
mà (sense cap falta) al final de l’avaluació (abans que es faci la mitjana i sempre per
iniciativa de l’alumne)
A més, es podrà descomptar fins 1 punt de la nota final de l'examen per una
inadequada presentació (lletra, marges, esborranys…).
Condicions
Els exàmens es faran sempre en la data concretada, de manera que és obligatori
respectar aquesta data i només es modificarà per causa major com malaltia justificada
mèdicament o després d’una valoració de la situació pel claustre de professors. Quan
l’alumne es recuperi i torni a l’activitat acadèmica, els professors de les matèries
pendents d’examinar degut a alguna de les situacions anteriors, li notificaran la nova
data d’examen.
Recuperacions
Si un alumne no aprova el tercer trimestre del curs significa que no aprova la Llengua
castellana o catalana i la literatura corresponent a aquest curs. L’ alumne suspès
podrà recuperar-la en un examen que es realitzarà en el mes de juny.
Pendents
Els alumnes que passen de curs amb Llengua catalana o castellana pendent poden
recuperar-la si la aproven en el curs en què es troben.
Recuperació setembre
Examen global de la matèria que comptarà un 80%. Presentació del dossier de
recuperació (10%) i l’actitud 10%).

LLENGUA ANGLESA
CRISTERIS D’AVALUACIÓ

El resultat de cada avaluació s’obtindrà seguint els criteris següents:
Activitats: S’hi inclourà la valoració de les activitats escrites realitzades a classe, els
treballs extraordinaris i els controls de classe, els ‘progress check’, de lectura, les
activitats de la pàgina web, proves bàsiques de sintaxi, etc.
Prova Oral: S’obtindrà tenint en compte la lectura en veu alta, les respostes a
preguntes espontànies en veu alta i les intervencions preparades, així com les
exposicions orals demanades. Serà obligatòria una prova oral per trimestre, amb unes
pautes i seguiments donats prèviament a classe. La seva intervenció a les classes de
l’assistent d’idiomes és un plus per la part procedimental de la matèria.
Actitud: Es valorarà l’interès i l’esforç per progressar demostrat per l’alumne/a,
l’actitud receptiva i participativa en les classes, així com l’acompliment dels deures i
els ‘projects’ encomanats. També es tindrà en compte que l’alumne/a segueixi les
instruccions per fer els exercicis i l’ús adequat de l’ordinador a classe. Els alumnes que
no segueixin aquestes indicacions, i/o tinguin reiterades faltes de deures, poden
arribar a suspendre la matèria.
Els continguts seran avaluats en exàmens i altres proves com els ‘progress check’ de
les unitats treballades a classe, que seran de lliurament obligatori a la finalització de
cada unitat.
Els percentatges que s’apliquen a aquesta avaluació són:
Conceptes: 40%
Procediments: 40%
Actitud: 20%

Recuperació
L’avaluació ha de constatar l’assoliment de resultats de l’aprenentatge. Si en
l’avaluació no es constata l’assoliment dels objectius de l’aprenentatge, l’alumnat
tindrà l’oportunitat de recuperar a les proves extraordinàries d’avaluació que es
realitzaran trimestralment i el mes de setembre, en aquestes es comprovarà
l’assoliment de les competències bàsiques de cada nivell.

TECNOLOGIA
CRITERIS D’AVALUACIÓ
Aquesta assignatura té una part de continguts i una part procedimental i això es
reflecteix en la valoració de la matèria. Així doncs, del total de la nota un 35%
correspon a conceptes, un 45% correspon a procediments i un 20% a l’actitud. Els
conceptes es demostren en un mínim de dos presentacions per trimestre on l’alumne
ha de demostrar que ha adquirit els coneixements que es treballen a classe. Cada
trimestre es realitza una pràctica en el taller i al finalitzar el projecte els alumnes han
d’entregar una memòria tècnica del que s’ha fet, que també té un valor de continguts.
Els deures es fan a classe i conten també com a nota conceptual.
Els procediments es valoren en els exàmens, en la feina que desenvolupen al taller i en
el resultat final del projecte realitzat a l’aula i al taller. L’actitud valora l’interès que
mostra l’alumne per l’assignatura i el respecte que mostra cap al professor i cap als
seus companys.
Si per causa mèdica un alumne no pot assistir a una prova, se li farà el dia que es pacti
amb el professor/a de la matèria. Si no hi ha justificació mèdica la nota de l’examen
serà zero.
En resum l’alumne obté la nota final de la següent manera:
Conceptes
− Puntuació obtinguda en la part conceptual de les presentacions.
− Memòria de la pràctica de taller.
− Notes dels exercicis de classe.
Procediments
− Puntuació obtinguda en la part procedimental de les presentacions.
− Avaluació diària del taller i projecte realitzat al taller.
− Avaluació diària de l’aula i projecte realitzat a l’aula.
Actitud
− Puntualitat
− Atenció a classe
− Entrega dels treballs

− Respecte al professor
− Respecte als companys

Superació i recuperació de curs
- Per tal d’aprovar una avaluació cal que la nota final sigui igual o superior a cinc.
- La nota global del curs es calcularà fent la nota mitjana de les tres avaluacions,
sempre que les tres estiguin aprovades.
- Si es suspèn la 1a ó 2a avaluació però la nota mitjana de les tres avaluacions és cinc
es supera l’assignatura.
- Si es suspèn la 3a. avaluació amb nota inferior a 3 no es farà nota mitjana i no es
superarà l’assignatura.
- Si es suspenen dues avaluacions no es farà nota mitjana i no es superarà
l’assignatura.
- Un cop finalitzat el trimestre es farà un examen de recuperació pels alumnes que no
l’hagin superat. L’hora de l’examen de recuperació el fixarà la direcció del centre. La
nota màxima de l’examen de recuperació serà un 5.
- L’alumne/a que aprovi el curs podrà optar a un examen de millora de nota a finals de
juny. El temari de la prova serà la de tot el curs.
- L’alumne que no superi l’assignatura al juny haurà de recuperar el curs complert al
setembre.
Recuperació del curs anterior
L’alumne/a haurà de concretar amb el professor de la matèria del curs pendent per
veure quines tasques ha de realitzar per aprovar-la.
Notes finals
A partir de 5 (suficient) les notes finals en totes les àrees a partir de 5 s’arrodoniran a
la unitat superior sempre i quan la notat d’actitud sigui 6 o més de 6.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
CIÈNCIES SOCIALS
Avaluació
La nota de cada trimestre estarà en relació amb la participació i el comportament dels
alumnes a classe, el treball diari realitzat a la seva llibreta, els exàmens del trimestre i
els treballs obligatoris de cada trimestre.
No es distingirà entre nota de Conceptes i Procediments, serà la mateixa, i sortirà de:
 La mitja de les proves escrites i dels treballs que es faran al llarg del trimestre.


El professor farà servir diferents eines d'avaluació que faran mitja entre elles i
configuraran la nota conjunta de Conceptes i Procediments: exàmens,
exposicions orals, treballs, portfolis, autoavaluacions...

La nota d’Actitud sortirà després d’avaluar diferents aspectes relacionats amb la
conducta de l’alumne a classe, la participació en la dinàmica del curs, el seu interès per
l’assignatura, etc. En qualsevol cas s’exigirà:
1. Presentació correcta de la llibreta en format paper.
2. Bona presentació i puntualitat en l’entrega dels treballs, deures etc.
3. Bona actitud a classe.
4. Superar els exàmens i controls que es facin per avaluar la matèria.
5. Portar el material necessari per treballar.
6. Una correcta ortografia.
7. El compliment de la normativa general del centre i de la normativa específica
del 1x1.
El professor podrà revisar la llibreta en qualsevol moment del curs i les observacions
que realitzi ajudaran a conformar la nota d’actitud de l’alumne.
Per calcular la nota Global es tindrà en compte la nota obtinguda entre els Conceptes i
els Procediments, que comptarà el 80 %, i la nota d’Actitud que es valorarà el 20 %.
El professor anirà penjant les notes obtingudes per l'alumne a la plataforma digital de
l'escola. Per tant, es considera que tant l'alumne com la família es troben assabentats
del progrés acadèmic que vagi assolint.

Els exàmens
Els exàmens es faran el dia assenyalat. Si per alguna causa justificada (certificat metge)
no fos possible realitzar-lo en el dia previst en el calendari, l’examen tindria lloc el dia
que es pacti amb el professor/a. En cas d’absència no justificada, la nota de l’examen
serà un zero.
L’alumne que copiï o intenti copiar en un examen, suspendrà l’avaluació corresponent.
La realització d'una prova escrita requereix concentració. No es podrà parlar mentre es
realitza un examen ni es podrà demanar res als companys. Cada alumne ha de portar
el seu propi material. Qui parli durant la realització d'una prova, se li retirarà l'examen i
la nota que obtindrà de la prova serà un zero.

Ortografia
L'ús d'una correcta ortografia és un dels elements que es valoraran a l'hora d'avaluar
un treball. Les faltes d'ortografia es penalitzaran de la següent manera:


En qualsevol de les activitats puntuables que realitzi l’alumne, ja siguin treballs
o exàmens, cada falta d’ortografia baixarà 0,1 punts la nota de l’activitat.
L’alumne podrà rebre una penalització màxima d’un punt en el cas dels
alumnes de 1r cicle i dos punts en el cas de 2n cicle.

Lliurament dels treballs
Per respecte als companys que presenten la feina complint els terminis exigits, no es
permetrà el lliurament de cap treball fora del termini acordat pel professor. El
professor només acceptarà aquells treballs que, sota el seu criteri, han estat lliurats
fora de termini per un motiu prou justificat.

Recuperació i superació de curs
Al final de cada trimestre, i en cas que un alumne hagi suspès, es procedirà a la
realització d’un examen o treball de recuperació. Aquest tindrà la forma que el
professor dictamini en cada cas i es realitzarà el dia i l’hora que decideixi. En cas
d’aprovar l’examen, la nota de recuperació serà, en qualsevol cas, un 5. En cas de
suspendre, es conservarà sempre la nota més alta obtinguda per l’alumne.
Per tal d’aprovar una avaluació cal que la nota final sigui igual o superior a cinc.

La nota global del curs es calcularà fent la nota mitjana de les tres avaluacions sempre
que la nota del tercer trimestre sigui 3 o superior a 3. Si es suspèn la 3a avaluació
amb una nota inferior a 3 no es farà la mitja i no es superarà l’assignatura.
En cas que a un alumne li quedi pendent l’assignatura d’un curs, hi haurà una
recuperació durant el mes de setembre. En aquest cas, l’alumne s’haurà d’examinar de
tota la matèria. L’alumne haurà de realitzar un treball que li serà comunicat al final de
curs i que haurà d’entregar el dia de l’examen de setembre. La nota obtinguda serà
una ponderació entre el resultat de l’examen i del treball.
En cas que un alumne no superi la matèria d’un curs i accedeixi al curs superior,
passarà de curs amb la matèria pendent que haurà de recuperar. Cal que l’alumne es
posi en contacte amb el professor que ha impartit l’assignatura i que li demani quines
són les activitats que haurà de realitzar per tal de superar la matèria. En qualsevol cas,
es tractarà d’un treball que haurà de presentar durant el mes d’abril.
OPTATIVA VISUAL I PLÀSTICA
CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. Utilitzar la terminologia pròpia del llenguatge artístic per descriure els
objectes i les imatges, les tècniques i els procediments, els materials i les
eines.
2. Realitzar activitats artístiques seguint els processos de creació adequats
a les propostes i demostrar interès i iniciativa, creativitat i imaginació.
3. Realitzar obres experimentant i utilitzant diverses tècniques.
4. Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i els processos
artístics desenvolupats.
5. Col·laborar en la realització de projectes que comporten processos de
concepció, disseny i execució cooperativa.
6. Prendre decisions per a la realització de produccions artístiques
especificant els objectius, proposant diverses opcions i avaluant la solució.
7. Dibuixar i descriure formes i espais aplicant els fonaments de la
geometria descriptiva i normalització.
8. Elaborar i participar activament en projectes de creació en grup.
9. Entendre i assimilar els conceptes bàsics del curs.
10. Pulcritud i puntualitat en la presentació dels treballs. Si no es presenten
tots els treballs es baixarà la nota d’actitud.
11. Als exàmens es tindrà en compte l’ortografia i l’expressió escrita. Es
baixarà 0,1 punts per falta ortogràfica (màxim es baixarà 2 punt).
Característiques de la matèria:
- Caràcter d’optativa.
- 3 hores setmanals al llarg del curs.
- Orientació per a cicles formatius i batxillerat.

-

-

Activitats d’avaluació:
Donat el caràcter personal, procedimental i experimental de les activitats es
valoraran de manera sistemàtica tots els exercicis realitzats en grup o
individualment. La puntuació resultant es ponderarà amb la que resulti de les
proves conceptuals que es realitzin i amb l’actitud envers la matèria, els
companys i professor, i l’espai físic de treball.
Es tindran en compte tots els factors a avaluar en un percentatge que serà:
Conceptes
20 %
Procediments 60 %
Actituds
20 %

-

Es farà recuperacions per trimestre.
Global de curs: Es farà promig de les tres avaluacions.
L’actitud, esforç i interès per la matèria i l’entrega puntual dels treballs
encomanats també es tindrà en compte.
L’alumne que no aprovi la matèria podrà recuperar-la al setembre.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
BIOLOGIA-GEOLOGIA

Aquesta assignatura té una part de continguts i una part procedimental que es
complementen. No es poden dur a terme els procediments de l’assignatura sense tenir
assolits els continguts. Això es reflecteix en la valoració de la matèria de manera que,
del total de la nota un 40% correspon a conceptes, un 40% correspon a procediments i
un 20% a l’actitud.
Els conceptes es demostren en un mínim de dos exàmens per trimestre on l’alumne
ha de demostrar que ha adquirit els coneixements que s’imparteixen a classe. Els
conceptes no reben en aquesta assignatura un tractament a banda ja que són
intrínsecs en els procediments.
Els procediments es valoren en els exàmens que també són un mínim de dos per
trimestre ja que es fan conjuntament amb els de conceptes. L’alumne ha de resoldre
una sèrie de qüestions pràctiques per tal de demostrar la seva habilitat a l’hora de
posar en pràctica els seus coneixements.
L’actitud valora l’interès que mostra l’alumne per l’assignatura, el respecte que mostra
cap al professor i cap als seus companys.
En la valoració de l’interès es tindrà en compte la realització de les feines diàries,
l’atenció i participació a classe i la cura que tingui de la seva llibreta de treball.
En els treballs s’avaluarà l’expressió escrita i l’ortografia i per això es baixarà 0’1
punts per falta. Com a molt es traurà 2 punts al 2n. cicle per ortografia i mala expressió
escrita.
Si per causa justificada (certificat metge) un/a alumne/a no pot assistir a una prova, se
li farà la prova el dia que es pacti amb el/la professor/a. Si no hi ha causa justificada, la
nota de l’examen serà zero.

Material de l’alumne
Tots els alumnes han de disposar de llibreta quadriculada, folis, ordinador...
Superació i recuperació del curs
Un cop finalitzat el trimestre es farà un examen de recuperació pels alumnes que no
l’hagin superat. La data de recuperació la fixarà la direcció del centre i la nota màxima
serà un 5.
Si es suspèn la 3a avaluació amb nota inferior a 3 no es farà nota mitjana i no es
superarà l’assignatura.
La nota global del curs es calcularà fent la nota mitjana de les tres avaluacions sempre
que les tres estiguin aprovades.
L’alumne que no superi el promig dels tres trimestres tindrà un examen de tot el curs
durant el setembre.

Criteris d'Avaluació OPTATIVA Departament de ciències
CIÈNCIES APLICADES AL MÓN LABORAL 4t ESO
L’objectiu d’aquesta matèria optativa és millorar la capacitat de raonament davant un
problema , animar a escollir un nou camí si la solució no és la correcta i mantenir una
actitud favorable a la revisió i millora del resultat.
Treballarem conceptes i procediments conjuntament. No es poden dur a terme els
procediments de l’assignatura sense tenir assolits els conceptes. Això es reflecteix en la
valoració de la matèria de manera que, del total de la nota un 40% correspon a
conceptes, un 40% correspon a procediments i un 20% a l’actitud.
Els conceptes es demostren en la pràctica del dia a dia. Els conceptes no reben un
tractament a banda ja que són intrínsecs en els procediments.
Els procediments es valoren en el treball diari i amb la presentació de les pràctiques.
L’actitud valora l’ interès que mostra l’alumne per l’assignatura, el respecte que
mostra cap al professor i cap als seus companys.
Es tindran en compte els següents criteris:


10%



10%

Lliurar correcta i puntualment les pràctiques i la
llibreta.
El treball personal diari.
L’actitud i participació a classe.
Compliment de la normativa de curs.

L’ús de la bata i cabell recollit
Material de l’alumne
Tots els alumnes han de disposar d’una llibreta de laboratori, quadriculada DIN A4,
material d’escriptura , ordinador, Ipad,...Només s’utilitzarà la calculadora i el mòbil
quan així ho indiqui el/la professor/a. Els treballs es realitzaran en DIN A4 blanc o via
on-line ( Drive ).
Una bata blanca i cabell recollit.

Exàmens
1r trimestre:
1 examen
Treballs entregats

2n trimestre
Entrega de dos projectes d’investigació
3r trimestre:
1 examen
Treballs entregats

En els treballs i exàmens s’avaluarà l’expressió escrita i l’ortografia i per això es
baixarà 0’1 punts per falta. Com a molt es traurà 2 punts al 2n. cicle per ortografia i
mala expressió escrita.

Superació i recuperació de curs
Per recuperar el curs és imprescindible presentar les pràctiques, els treballs i superar
els exàmens.
La nota global del curs es calcularà fent la nota mitjana de les tres avaluacions sempre
que les tres estiguin aprovades. S’exigeix que al tercer trimestre la nota mínima sigui
un 3. Això significa que no és farà mitja aritmètica a aquells alumnes que tinguin notes
inferiors a 3 en el darrer trimestre.
La nota final de curs no contempla decimals i sempre que sigui inferior a 5 significarà la
no superació de la matèria.
Per tal de recuperar les assignatures pendents l’alumne s’haurà de presentar a les
proves extraordinàries que es faran els primers dies de setembre. Per tal que l’alumne
es prepari la superació d’aquestes proves el professor proposarà un dossier d’activitats
per a realitzar a l’estiu i que s’haurà de lliurar en el moment de les proves.

La nota final de setembre correspondrà en un 80% a l’obtinguda en els exàmens i
entrega dels projectes d’investigació, 10% dossier d’estiu i en un 10% a l’actitud
obtinguda durant el curs .
Criteris d’avaluació d’informàtica
L’avaluació d’aquesta matèria serà contínua s’avaluarà a partir de les activitats que es
faran a classe amb l’ordinador.
El curs està allotjat en la plataforma XTEND de l’escola i té diversos temes. En cada
tema hi ha diferents activitats.
A inicis de cada trimestre s’entregarà a l’alumnat el llistat d’activitats a realitzar amb el
seu pes dins del tema i també el pes global de cada tema dins del trimestre. Les
activitats tindran una data d’entregar que s’haurà de respectar.
El percentatge de les activitats de cada trimestre(NA) és del 85% i per obtenir la nota
trimestral se li afegirà el càlcul del 15% de la nota corresponent a
l’actitud/comportament. La nota d’actitud es calcularà usant una rúbrica que es
donarà a l’alumnat.
Si un alumne/a arriba tard sense causa justificada a l’aula de informàtica, se li baixarà
0’25 punts de la nota trimestral per cada retard. Com a un/a alumne/a se li baixarà 2
punts per aquest concepte.
Podem resumir-ho amb la següent fórmula.
Nota trimestral, NT
● NA: Nota trimestral corresponent a les activitats.
● AC: Nota trimestral corresponent a l’actitud/comportament
trimestral.
NT= NA*0,85+AC*0,15
Als alumnes que arribin tard a l’aula de informàtica sense causa
justificada, se’ls baixarà 0’25 punts per retard de la nota
trimestral amb un màxim de 2 punts per trimestre.

En el butlletí de notes trimestral apareixerà una única nota que serà obtinguda a partir
del càlcul anterior.
Superació de la matèria
- Per tal d’aprovar una avaluació cal que la nota final sigui igual o superior a cinc.
- Si un alumne/a no supera un trimestre, el professor li assignarà unes activitats a
realitzar que l’alumne/a haurà d’entregar en un dia i hora assignades dins la setmana

d’exàmens de recuperació. Si l’alumne/a les realitza correctament obtindrà un 5 del
trimestre.
- Per aprovar el curs, caldrà haver aprovat els tres trimestres o bé que el
promig.de les notes obtingudes en els tres sigui 5 o superior a cinc, sempre i quan la
nota del tercer trimestre sigui un mínim de 3.
- L’alumne que no superi l’assignatura al juny haurà de realitzar unes activitats
de reforç que el professor li assignarà i tindrà de termini per a entregar-les un dia i
una hora dins els dies d’exàmens de recuperació de setembre. La nota màxima a
obtenir el setembre serà un 5.
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE FÍSICA I QUÍMICA
Aquesta assignatura té una part de continguts i una part procedimental que es
complementen. No es poden dur a terme els procediments de l’assignatura sense tenir
assolits els continguts. Això es reflecteix en la valoració de la matèria de manera que,
del total de la nota un 40% correspon a conceptes, un 40% correspon a procediments i
un 20% a l’actitud.
Els conceptes es demostren en un mínim de dos exàmens per trimestre on l’alumne
ha de demostrar que ha adquirit els coneixements que s’imparteixen a classe. Els
conceptes no reben en aquesta assignatura un tractament a banda ja que són
intrínsecs en els procediments.
Els procediments es valoren en els exàmens que també són un mínim de dos per
trimestre ja que es fan conjuntament amb els de conceptes. L’alumne ha de resoldre
una sèrie de qüestions pràctiques per tal de demostrar la seva habilitat a l’hora de
posar en pràctica els seus coneixements.
L’actitud valora l’interès que mostra l’alumne per l’assignatura, el respecte que mostra
cap al professor i cap als seus companys.
Sempre que un alumne amb justificació mèdica no hagi pogut assistir a un examen es
pactarà amb ell una nova data per la prova. Això es podrà fer sempre i quan es
presenti justificant del metge.
Superació i recuperació del curs
Un cop finalitzat el trimestre es farà un examen de recuperació pels alumnes que no
l’hagin superat. La data de recuperació la fixarà la direcció del centre i la nota màxima
serà un cinc.
L’alumne que aprovi el promig dels tres trimestres superarà el curs. Aquest promig no
es podrà fer quan la nota del tercer trimestre sigui inferior a 4.
L’alumne que no superi el promig dels tres trimestres tindrà un examen de recuperació
durant els primers dies de setembre que fixi el departament d’ensenyament.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
ECONOMIA
Avaluació
La nota de cada trimestre estarà en relació amb la participació i el comportament dels
alumnes a classe, el treball diari realitzat a la seva llibreta, els exàmens del trimestre i
els treballs obligatoris de cada trimestre.
No es distingirà entre nota de Conceptes i Procediments, serà la mateixa, i sortirà de:
 La mitja de les proves escrites i dels treballs que es faran al llarg del trimestre.


El professor farà servir diferents eines d'avaluació que faran mitja entre elles i
configuraran la nota conjunta de Conceptes i Procediments: exàmens,
exposicions orals, treballs, portfolis, autoavaluacions...

La nota d’Actitud sortirà després d’avaluar diferents aspectes relacionats amb la
conducta de l’alumne a classe, la participació en la dinàmica del curs, el seu interès per
l’assignatura, etc. En qualsevol cas s’exigirà:
8. Presentació correcta de la llibreta en format paper.
9. Bona presentació i puntualitat en l’entrega dels treballs, deures etc.
10. Bona actitud a classe.
11. Superar els exàmens i controls que es facin per avaluar la matèria.
12. Portar el material necessari per treballar.
13. Una correcta ortografia.
14. El compliment de la normativa general del centre i de la normativa específica
del 1x1.
El professor podrà revisar la llibreta en qualsevol moment del curs i les observacions
que realitzi ajudaran a conformar la nota d’actitud de l’alumne.
Per calcular la nota Global es tindrà en compte la nota obtinguda entre els Conceptes i
els Procediments, que comptarà el 80 %, i la nota d’Actitud que es valorarà el 20 %.
El professor anirà penjant les notes obtingudes per l'alumne a la plataforma digital de
l'escola. Per tant, es considera que tant l'alumne com la família es troben assabentats
del progrés acadèmic que vagi assolint.

Els exàmens
Els exàmens es faran el dia assenyalat. Si per alguna causa justificada (certificat metge)
no fos possible realitzar-lo en el dia previst en el calendari, l’examen tindria lloc el dia
que es pacti amb el professor/a. En cas d’absència no justificada, la nota de l’examen
serà un zero.
L’alumne que copiï o intenti copiar en un examen, suspendrà l’avaluació corresponent.
La realització d'una prova escrita requereix concentració. No es podrà parlar mentre es
realitza un examen ni es podrà demanar res als companys. Cada alumne ha de portar
el seu propi material. Qui parli durant la realització d'una prova, se li retirarà l'examen i
la nota que obtindrà de la prova serà un zero.

Ortografia
L'ús d'una correcta ortografia és un dels elements que es valoraran a l'hora d'avaluar
un treball. Les faltes d'ortografia es penalitzaran de la següent manera:


En qualsevol de les activitats puntuables que realitzi l’alumne, ja siguin treballs
o exàmens, cada falta d’ortografia baixarà 0,1 punts la nota de l’activitat.
L’alumne podrà rebre una penalització màxima de dos punts.

Lliurament dels treballs
Per respecte als companys que presenten la feina complint els terminis exigits, no es
permetrà el lliurament de cap treball fora del termini acordat pel professor. El
professor només acceptarà aquells treballs que, sota el seu criteri, han estat lliurats
fora de termini per un motiu prou justificat.

Recuperació i superació de curs
Al final de cada trimestre, i en cas que un alumne hagi suspès, es procedirà a la
realització d’un examen o treball de recuperació. Aquest tindrà la forma que el
professor dictamini en cada cas i es realitzarà el dia i l’hora que decideixi. En cas
d’aprovar l’examen, la nota de recuperació serà, en qualsevol cas, un 5. En cas de
suspendre, es conservarà sempre la nota més alta obtinguda per l’alumne.
Per tal d’aprovar una avaluació cal que la nota final sigui igual o superior a cinc.

La nota global del curs es calcularà fent la nota mitjana de les tres avaluacions sempre
que la nota del tercer trimestre sigui 3 o superior a 3. Si es suspèn la 3a avaluació
amb una nota inferior a 3 no es farà la mitja i no es superarà l’assignatura.
En cas que a un alumne li quedi pendent l’assignatura d’un curs, hi haurà una
recuperació durant el mes de setembre. En aquest cas, l’alumne s’haurà d’examinar de
tota la matèria. L’alumne haurà de realitzar un treball que li serà comunicat al final de
curs i que haurà d’entregar el dia de l’examen de setembre. La nota obtinguda serà
una ponderació entre el resultat de l’examen i del treball.
En cas que un alumne no superi la matèria d’un curs i accedeixi al curs superior,
passarà de curs amb la matèria pendent que haurà de recuperar. Cal que l’alumne es
posi en contacte amb el professor que ha impartit l’assignatura i que li demani quines
són les activitats que haurà de realitzar per tal de superar la matèria. En qualsevol cas,
es tractarà d’un treball que haurà de presentar durant el mes d’abril.
Optativa: LLENGUA ALEMANYA
CRISTERIS D’AVALUACIÓ

CONCEPTES
Fórmules de la vida social: fer presentacions, saludar, preguntar i donar informació
personal. Països, llengües i nacionalitats. L'alfabet. Els nombres. Preguntar i contestar
pel lloc de procedència i el lloc de residència. Descriure persones i coses. Preguntar i
respondre sobre l'edat, alçada i quantitat. Demanar que ens repeteixin una informació.
Realitzar entrevistes. Hobbys. L’hora i els dies de la setmana. Realitzar comunicacions
senzilles pròpies del context i de l'ambient familiar.
Aspectes gramaticals: La conjugació del present d'indicatiu dels verbs regulars i verbs
amb canvi de vocal. La conjugació del present d'indicatiu del verb ‘sein’ i ‘haben’. Els
pronoms personals i interrogatius Els adverbis interrogatius i exclamatius. Noms
juntament amb els seus corresponents articles i plurals. L'article determinat i
indeterminat. Negacions amb nein, nicht i kein. Verbs separables. Verbs modals:
können, möchten i müssen. Pronoms possessius.
PROCEDIMENTS
Comunicació oral - Comprensió global de missatges orals extraient la informació
necessària per a la tasca. Participació activa en intercanvis orals per tal de donar i
rebre informació. Ordenar, descartar i seleccionar fotos, dibuixos o oracions. Simular
situacions. Descriure oralment el que es veu o se sent
Comunicació escrita - Comprensió global de textos escrits. Producció d'un text senzill
per donar opinions. Elaboració d'un projecte senzill que proporcioni informació.
Respondre preguntes. Escriure cartes, diàlegs. Ordenar diàlegs, oracions, paràgrafs

ACTITUDS
Participació en totes les activitats que es plantegen a l'aula. Presa de consciència de la
capacitat personal per progressar i aconseguir un nivell de comunicació cada vegada
més elevat. Curiositat per la lectura de textos escrits en llengua alemanya. Interès per
conèixer el funcionament de la llengua estrangera. Disposició a col·laborar amb els
companys com a manera eficaç de realitzar tasques concretes i aprendre. Curiositat,
respecte i valoració crítica de les formes de vida d'altres països.
Els percentatges que s’apliquen a aquesta avaluació són:
Conceptes: 40%
Procediments: 40%
Actitud: 20%

Recuperació
L’avaluació ha de constatar l’assoliment de resultats de l’aprenentatge. Si en
l’avaluació no es constata l’assoliment dels objectius de l’aprenentatge, l’alumnat
tindrà l’oportunitat de recuperar a les proves extraordinàries d’avaluació que es
realitzaran trimestralment i el mes de setembre, en aquestes es comprovarà
l’assoliment de les competències bàsiques de cada nivell.

Optativa: LLATÍ
CRITERIS D’AVALUACIÓ


Mostrar actituds correctes respecte el desenvolupament de les activitats,
d’acord amb el criteri de la professora i el caire de l’activitat (puntualitat,
participació, seguiment, evitar ús incorrecte d’aparells,...).



Interès per la matèria i pels hàbits de treball, estudi i disciplina proposats.



Mostrar interès per l’estudi i capacitat d’esforç en el procés d’aprenentatge.



Presentar la feina encomanada en els terminis indicats, de manera neta i
ordenada a partir de les instruccions de la professora.



Es farà un examen al final de cada unitat per veure si es van assolint els
objectius del curs de manera gradual. Així doncs, seran un mínim de tres
exàmens per avaluació.



En els treballs i exàmens es valorarà la presentació i la correcció ortogràfica i
sintàctica.



Es facilitarà, sempre que sigui possible, i es valorarà el que surtin com a
voluntaris a l’hora de corregir els exercicis.



La nota de l’avaluació sortirà de la mitjana ponderada (Conceptes 40%,
procediments 45% i actitud 15%) dels exàmens i treballs realitzats al llarg de
l’avaluació.

