Matèria

DEPARTAMENT de CIÈNCIES
1r Batxillerat

Avaluacions Trimestrals

Recuperacions
Trimestrals

Com calculem la mitjana Hi ha examen Final de
de curs?
curs?

•Els continguts conceptuals i els
procedimentals sumen un 85%
de la nota i la resta , és a dir l’
actitud, suma un 15 %.
•L’examen trimestral més els
controls és el 40% ( 60%
controls i 40 % trimestral) de la
nota i els treballs un 45 %.

•La matèria de cada
avaluació en cas d’estar
suspesa, es podrà recuperar
mitjançant un examen de
recuperació que es farà
després de cada avaluació,
en el qual l’alumne no podrà
obtenir una nota no superior
a 5.

•Mitjana de les tres
No hi ha examen de fi de S’ha de realitzar en el cas
avaluacions i si no arriba curs
de no aprovar la matèria al
al 5, l’alumne/a, s’ha de
juny.
presentar a l’activitat de
consolidació de continguts
o millora de nota del juny.
•L’alumne/a que no superi
l’activitat de consolidació o
millora de nota haurà de
presentar-se a la prova d’
avaluació final
extraordinària del
setembre de 2017

No es poden presentar a la millora de nota aquells
alumnes que:
- hagin tingut almenys una amonestació ( de caràcter
general, tant sigui per faltes acumulades d'
assistència, per ús inadequat del mòbil, etc , cursada
per qualsevol professor del Centre.
- que tinguin un 20% o més de faltes d' assistència de
tot el curs no justificades.
- no hagin complimentat totes les entregues de treballs
, deures , etc que s' hagin anat requerint a tot el curs
Al final de curs es convoca un examen global de
millora de nota. Els alumnes que tenen la nota de curs
aprovada, si volen, poden presentar-se a aquest
examen seguint les següents condicions:
- Si l'alumnat té una nota global inferior o igual a 7 i
obté més d'un 8 a l' examen global s' augmentarà un
punt a la nota.
- Si l' alumne té una nota global provisional igual a 8 i
obté un 9 o una qualificació superior li quedarà una
nota final de 9.
- Si l'alumne té una nota final provisional de 9 i obté un
9,5 o superior a l' examen global , la nota final li pujarà
a 10.

45 % Proves i exàmens
d'avaluació
25% Treballs avaluables
15% Dibuix infogràfic
15% Actitud

Durant el període determinat
per coordinació, l'alumne
s'avalua fent una prova amb
els continguts de l'avaluació

Mitjana de les tres
avaluacions i si no arriba
al 5, l’alumne/a, s’ha de
presentar a l’examen de l’
avaluació ordinària.

L’alumne/a que no hagi d’anar a la suficiència es pot
presentar a un examen de millora de nota, la nota final
serà la major obtinguda mentre no hi hagi una
diferència d'un punt. Tenint en compte que al final de
curs s'arrodoneix la nota, aquells alumnes que tenen
de decimal de 6 en amunt, no té sentit que es
presentin ja que se'ls hi arrodoneix a l'alça.

- Els controls tenen un
percentatge en la nota total de l’
avaluació del 40% ;
- i l’examen d’avaluació el té del
60%.
- La nota d’actitud, valors i
normes representa el 15% de la
nota del crèdit.
En cas que el professor
consideri que pot fer-se un tercer
examen durant l’avaluació el
serà del 33% per cada examen
realitzat.
Càlcul nota:
(0,33 · nota 1r examen + 0,33 ·
nota 2n examen + 0,34 · nota 3r
examen) · 0,85 + (0,15 ·nota)

En cada avaluació l’alumne
s’examina de la matèria de l’
avaluació i de les anteriors,
ja que la de matemàtiques
porta implícitament els
continguts de cursos
anteriors.

Mitjana de les tres
Examen de tota la
avaluacions distribuïdes
matèria del curs.
amb els següents
percentatges (1a AV =
25%, 2a = 30 % i 3a AV =
45%) i si no arriba al 5, l’
alumne/a, haurà de
realitzar les activitats de
durant la darrera setmana
de curs de Juny.

Ciències Món
Cont.

Dibuix Tècnic I

Matemàtiques
I

L’alumne s’examina de
tots els continguts
donats durant el curs.
Prova realitzada al final
de curs.

Avaluació Extraordinària Criteris i Condicions per
Millora de nota

L’alumne s’examina de
tots els continguts donats
durant el curs. Prova
realitzada al final de curs.

Examen de tota la matèria Es pot presentar qualsevol alumne que tingui la nota
del curs.
de final de curs aprovada. Com a màxim podrà
millorar un punt respecte la nota de final de curs. Per
aconseguir-la haurà de treure aquesta nota a l'examen
de millora. En cas de ser inferior a ala

DEPARTAMENT de CIÈNCIES
Matemàtiques
AC I

•
Els controls tenen un
percentatge en la nota de l’
avaluació del 40% ; i l’examen d’
avaluació el té del: 60%.
•
La nota d’actitud, valors i
normes representa el 15% de la
nota del crèdit.
•
Per tant la nota global es
calcularà com: 0,85*(0,4
*controls+0,6*examen)+0,
15*actitud

Com no s'elimina matèria, si
s'aprova l'examen parcial
del següent trimestre, es
recupera l'avaluació.

•Mitjana ponderada de les No hi ha examen final
tres avaluacions (25%
primera, 30% segona,
45% tercera)

En cada avaluació l’alumne s’
Al ser avaluació contínua no 0.1 • nota 1a Avaluació +
examina de la matèria de l’
tenen aquesta opció
0.3 • nota 2a Avaluació +
avaluació i de les anteriors, és a
0.6 • nota 3a Avaluació
dir, avaluació contínua.

Física I

Biologia I

Tot el temari

Al ser avaluació
Tant a 1r com a 2n
contínua a Final de Curs s'avaluaran de tota la
s'avaluen de tota la
matèria del curs.
matéria tant a 1r com a
2n de Batxillerat

Realització d'activitats de consolidació de continguts
de tota la matèria del curs.
Els alumnes a final de curs tindran l’opció de
consolidar els continguts.
La nota d’aquestes activitats només pot millorar, en
cap cas, pot disminuir, la nota mitjana de curs.
En cas que l'alumne tingui una nota mitjana de curs
inferior a 5, tindrà l'oportunitat de superar la matèria
amb un 5 si treu una nota igual o superior a 5 en les
activitats de consolidació de continguts.
En cas que l'alumne tingui una nota igual o superior a
5, la qualificació de l'assignatura serà la nota de les
activitats de consolidació de continguts, sempre que
sigui igual o superior a la mitjana de curs.

Mitjana de les tres
avaluacions i si no arriba
al 5, l’alumne/a, s’ha de
presentar a l’activitat de
recuperació del juny de
tota la matèria.

ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ DE CONTINGUTS:
. Activitats de tota la matèria del curs.
. Els alumnes a final de curs tindran l’opció de
consolidar els continguts.
. La nota d’aquestes activitats només pot superar, en
cap cas, pot disminuir, la nota mitjana de curs
calculada.
. En cas que l'alumne tingui una nota mitjana inferior a
5, tindrà l'oportunitat de superar la matèria amb un 5 si
treu una nota igual o superior a 5 en les activitats de
consolidació de continguts.
. En cas que l'alumne tingui una nota igual o superior
a 5, la nota de l'assignatura serà la nota de les
activitats de consolidació de continguts, sempre que
sigui igual o superior a la mitjana de curs.·

0.85 • (0.4 • mitjana dels controls
+ 0.6 • nota examen trimestral)
+ 0.15 • nota actitud

•Els continguts procedimentals
representen un 40 % de la nota
de cada activitat avaluable de la
matèria.
Els continguts conceptuals
representen un 45 % de la nota
de cada activitat avaluable de la
matèria.
Els valors, actituds i normes
representen com a màxim un 15
% de la nota de cada activitat
avaluable de la matèria
Els controls tenen un
percentatge en la nota total de l’
avaluació del : 60 % ; i l’examen
d’avaluació el té del: 40 %.
Les pràctiques, les notes de
pràctiques suposen un
percentatge del 15 % del total de
la nota d’avaluació.

La matèria de cada
Mitjana de les tres
avaluació en cas d’estar
avaluacions.
suspesa, es podrà recuperar
mitjançant un examen de
recuperació que es farà
després de cada avaluació,
en el qual l’alumne no podrà
obtenir una nota superior a
5.

Al final de curs, es convoca un examen de caràcter
global de millora de nota en el que l'alumne/a pot
augmentar en com a màxim 1 punt la seva qualificació
final provisional.
Per a que això passi, aquest ha de treure com a mínim
la nota que vol aconseguir. Això és la qualificació final
provisional més 1 punt.
Els alumnes que tinguin una nota final provisional
inferior a 5, podran presentar-se a millora de nota
també. En aquest examen, hauran de treure com a
mínim un 5 i la nota final serà de 5.

L’alumne/a que no superi
l’activitat de recuperació
haurà de presentar-se a la
prova d’avaluació final
extraordinària del
setembre de 2016

DEPARTAMENT de CIÈNCIES

Química I

•
En cada avaluació l’
alumne s’examina de la matèria
de l’avaluació però s’acumulen
els coneixements i aplicacions
del curs i cursos anteriors
necessàries com evidentment
demana el tipus d’assignatura.
L’enunciat de les proves
pressuposa el domini dels
continguts de les avaluacions de
curs i d’etapa anteriors.
•
L’examen de la 3a
avaluació és un examen global
de tota la matèria del curs
•Podrà restar-se fins a 1 P en la
qualificació global de l’examen
per la valoració de la cal•ligrafia i
ortografia.

•
Serà el promig
ponderat (30 %, 30%, 40
%) de les tres
avaluacions. Donat el seu
caràcter acumulatiu es
considerarà aprovat l’
alumne que obtingui al
final una puntuació de 5 .

•
L’examen de la 3a Examen de tota la matèria
avaluació és un examen del curs.
global de tota la matèria
del curs

•Per als alumnes que no arribin a 5 en la valoració
global de final de curs segons s’ha indicat en les tres
avaluacions es realitzarà un examen de recuperació
amb els mateixos continguts adaptats raonablement
als coneixements mínims per a superar el curs. La
nota serà 5 per als aprovats.
•L’alumne que obtingui una nota igual o superior a 7
podrà optar a un examen de millora de nota, amb els
continguts del curs adaptats a un nivell més alt.
L’alumne sumarà la següent puntuació valorada per
una puntuació ajustada per sota a les següents
indicacions:
10 : + 1
p
9: + 0’75 p
8: + 0’50 p
7: + 0’25 p
Aquesta puntuació se sumarà a la puntuació decimal
PROMIG DEL CURS . LA NOTA DECIMAL NOMÉS
S’ARRODONEIX EN LA NOTA FINAL. PER FER-HO
LA PART DECIMAL HA DE PASSAR DE 0’55

2n Batxillerat
Matèria

Dibuix Tècnic
II

Tecnologia
Industrial II

Avaluacions Trimestrals

Recuperacions
Trimestrals

Com calculem la mitjana Hi ha examen Final de
de curs?
curs?

Avaluació Extraordinària Criteris i Condicions per
Millora de nota

45 % Proves i exàmens
d'avaluació
25% Treballs avaluables
15% Dibuix infogràfic
15% Actitud

Durant el període determinat
per coordinació, l'alumne
s'avalua fent una prova amb
els continguts de l'avaluació

Mitjana de les tres
avaluacions i si no arriba
al 5, l’alumne/a, s’ha de
presentar a l’examen de l’
avaluació ordinària.

L’alumne s’examina de
tots els continguts
donats durant el curs.
Prova realitzada al final
de curs.

L’alumne s’examina de
tots els continguts donats
durant el curs. Prova
realitzada al final de curs.

Poden optar tots els alumnes que hagin superat els
requisits fixats per la fitxa d’avaluació del crèdit
corresponent.
Es realitzarà una prova que constarà de tots els
continguts del curs.
La millora començarà en el moment que l’alumne hagi
assolit la qualificació mitjana de curs. Si la nota és
inferior a la mitjana de curs, no hi haurà cap
modificació a la nota de curs.
Per cada punt o dècima de punt que superi la nota de
l’examen respecte la de curs, s’incrementarà el mateix
en la nota de curs.

85% de (40% de mitjana controls
+ 60% de nota examen
trimestral)
15% d'actitud

No hi ha recuperació
Mitjana dels tres
trimestral. Hi ha recuperació trimestres
a final de curs de tota la
matèria.

Els alumnes que tinguin
una nota de final de curs
inferior a 5 hauran de
realitzar un examen final
de tota la matèria.

Els alumnes que hagin fet
l'examen final i no superin
la matèria amb un 5
hauran de realitzar l’
avaluació extraordinària
de tota la matèria.

Activitats de tota la matèria del curs.
Els alumnes a final de curs tindran l’opció de
consolidar els continguts.
La nota d’aquestes activitats només pot superar, en
cap cas, pot disminuir, la nota mitjana de curs.
En cas que l'alumne tingui una nota mitjana inferior a
5, tindrà l'oportunitat de superar la matèria amb un 5 si
treu una nota igual o superior a 5 en les activitats de
consolidació de continguts.
En cas que l'alumne tingui una nota igual o superior a
5, la qualificació de l'assignatura serà la nota de les
activitats de consolidació de continguts, sempre que
sigui igual o superior a la mitjana de curs.

DEPARTAMENT de CIÈNCIES
Matemàtiques
AC II

Matemàtiques
II

Biologia II

•Els controls tenen un
percentatge en la nota de l’
avaluació del 40% ; i l’examen d’
avaluació el té del: 60%.
•La nota d’actitud, valors i
normes representa el 15% de la
nota del crèdit.
•Per tant la nota global es
calcularà com: 0,85*(0,4
*controls+0,6*examen)+0,
15*actitud

Com no s'elimina matèria, si
s'aprova l'examen parcial
del següent trimestre, es
recupera l'avaluació.

•Mitjana ponderada de les
tres avaluacions (25%
primera, 30% segona,
45% tercera)

- Els controls tenen un
percentatge en la nota total de l’
avaluació del 40% ;
- i l’examen d’avaluació el té del
60%.
- La nota d’actitud, valors i
normes representa el 15% de la
nota del crèdit. En cas que el
professor consideri que pot ferse un tercer examen durant l’
avaluació el serà del 33% per
cada examen realitzat.
Càlcul nota:
(0,33 · nota 1r examen + 0,33 ·
nota 2n examen + 0,34 · nota 3r
examen) · 0,85 + (0,15 ·nota)

En cada avaluació l’alumne
s’examina de la matèria de l’
avaluació i de les anteriors,
ja que la de matemàtiques
porta implícitament els
continguts de cursos
anteriors.

Mitjana de les tres
Examen de tota la
avaluacions distribuïdes
matèria del curs.
amb els següents
percentatges (1a AV =
25%, 2a = 30 % i 3a AV =
45%) i si no arriba al 5, l’
alumne/a, haurà de
realitzar les activitats de
durant la darrera setmana
de curs de Juny.

Els continguts procedimentals
No hi ha recuperacions.
representen un 40 % de la nota
de cada activitat avaluable de la
matèria.
Els continguts conceptuals
representen un 45 % de la nota
de cada activitat avaluable de la
matèria.
Els valors, actituds i normes
representen com a màxim un 15
% de la nota de cada activitat
avaluable de la matèria
Els controls tenen un
percentatge en la nota total de l’
avaluació del : 60 % ; i l’examen
d’avaluació el té del: 40 %.
En cada avaluació hi haurà una
prova de recuperació, on l’
alumne podrà recuperar la
corresponent matèria podent
obtenir com a màxim un 5.

Mitjana de les tres
avaluacions i si no arriba
al 5, l’alumne/a, s’ha de
presentar a l’examen de
suficiència.
L’alumne/a que no hagi d’
anar a la suficiència es pot
presentar a un examen de
millora de nota, la nota
final serà la major
obtinguda mentre no hi
hagi una diferència de tres
punts.

Tot el temari, ja que és
avaluació continua i en
tercera avaluació
s'avaluen de tot el curs.

Examen de tota la matèria
del curs.
•En cas que l'alumne tingui una nota igual o superior a
5, tindrà l'oportunitat de millorar en una unitat la
mitjana de curs, sempre que la nota de les activitats
de consolidació de continguts sigui igual o superior a
la mitjana de curs + 1.

Examen de tota la matèria Pot presentar-se qualsevol alumne que tingui
del curs.
aprovada l'assignatura. Com a màxim un punt de la
nota de final de curs. Per aconseguir aquesta millora
ha de treure aquesta nota a l'Examen de millora. En
cap cas disminuirà la nota obtinguda a final de curs.

Si l'alumne si no arriba al No hi ha avaluació
5 de mitjana de curs, s’ estraaordinària.
ha de presentar a l’
examen de suficiència.

· Els alumnes a final de curs tindran l’opció de
consolidar els continguts.

DEPARTAMENT de CIÈNCIES

Física II

Química II

Electrotècnia

En cada avaluació l’alumne s’
Al ser avaluació contínua no
examina de la matèria de l’
tenen aquesta opció
avaluació i de les anteriors, és a
dir, avaluació contínua. 0.85 •
(0.4 • mitjana dels controls + 0.6
• nota examen trimestral) + 0.15
• nota actitud

- 0.9 * (0,1 · mitja 1a
Avaluació + 0,3 · mitja 2a
Avaluació + 0,6 · mitja 3a
Avaluació) + 0.1 *
Pràctiques

Al ser avaluació
Tant a 1r com a 2n
contínua a Final de Curs s'avaluaran de tota la
s'avaluen de tota la
matèria del curs.
matéria tant a 1r com a
2n de Batxillerat

Realització d'activitats de consolidació de continguts
de tota la matèria del curs.
Els alumnes a final de curs tindran l’opció de
consolidar els continguts.
La nota d’aquestes activitats només pot millorar, en
cap cas, pot disminuir, la nota mitjana de curs.
En cas que l'alumne tingui una nota mitjana de curs
inferior a 5, tindrà l'oportunitat de superar la matèria
amb un 5 si treu una nota igual o superior a 5 en les
activitats de consolidació de continguts.
En cas que l'alumne tingui una nota igual o superior a
5, la qualificació de l'assignatura serà la nota de les
activitats de consolidació de continguts, sempre que
sigui igual o superior a la mitjana de curs.

•
En cada avaluació l’
alumne s’examina de la matèria
de l’avaluació però s’acumulen
els coneixements i aplicacions
del curs i cursos anteriors
necessàries com evidentment
demana el tipus d’assignatura.
L’enunciat de les proves
pressuposa el domini dels
continguts de les avaluacions de
curs i d’etapa anteriors.
•
L’examen de la 3a
avaluació és un examen global
de tota la matèria del curs
•Podrà restar-se fins a 1 P en la
qualificació global de l’examen
per la valoració de la cal•ligrafia i
ortografia.

•
Serà el promig
ponderat (30 %, 30%, 40
%) de les tres
avaluacions. Donat el seu
caràcter acumulatiu es
considerarà aprovat l’
alumne que obtingui al
final una puntuació de 5 .

•
L’examen de la 3a Examen de tota la matèria
avaluació és un examen del curs.
global de tota la matèria
del curs

•
Per als alumnes que no arribin a 5 en la
valoració global de final de curs segons s’ha indicat en
les tres avaluacions es realitzarà un examen de
recuperació amb els mateixos continguts adaptats
raonablement als coneixements mínims per a superar
el curs. La nota serà 5 per als aprovats.
•
L’alumne que obtingui una nota igual o superior
a 7 podrà optar a un examen de millora de nota, amb
els continguts del curs adaptats a un nivell més alt.
L’alumne sumarà la següent puntuació valorada per
una puntuació ajustada per sota a les següents
indicacions:
10 : + 1
p
9: + 0’75 p
8: + 0’50 p
7: + 0’25 p
Aquesta puntuació se sumarà a la puntuació decimal
PROMIG DEL CURS . LA NOTA DECIMAL NOMÉS
S’ARRODONEIX EN LA NOTA FINAL. PER FER-HO
LA PART DECIMAL HA DE PASSAR DE 0’55

Els alumnes que tinguin
una nota de final de curs
inferior a 5, hauran de
realitzar un examen final
de tota la matèria.

Activitats de tota la matèria del curs.
Els alumnes a final de curs tindran l’opció de
consolidar els continguts.
La nota d’aquestes activitats només pot superar, en
cap cas, pot disminuir, la nota mitjana de curs.
En cas que l'alumne tingui una nota mitjana inferior a
5, tindrà l'oportunitat de superar la matèria amb un 5 si
treu una nota igual o superior a 5 en les activitats de
consolidació de continguts.
En cas que l'alumne tingui una nota igual o superior a
5, la qualificació de l'assignatura serà la nota de les
activitats de consolidació de continguts, sempre que
sigui igual o superior a la mitjana de curs.

La nota final de trimestre s'obté
dels següents percentatges:
- 85% proves + examen
trimestral (40% de mitjana
controls + 60% de nota examen
trimestral)
- 15% d'actitud

Durant el període determinat Mitjana de les 3
per coordinació, l'alumne
avaluacions.
s'avalua fent una prova amb
tots els continguts de
l'avaluació.

Examen de tota la matèria
del curs.
Els alumnes que no hagin
consolidat els continguts a
final de curs, és a dir,
tinguin una nota inferior a
5, hauran de realitzar un
examen amb tota la
matèria del curs.

Recuperació de matèries pendents de 1r de Batxillerat:
Les matèries que tenen continuïtat a 2n de batxillerat es recuperen aprovant la mateixa a 2n de Batxillerat amb mitjana de 5 (o superior), o
aprovant un examen global de la matèria corresponent a la convocatòria d'octubre o a la d'abril.

DEPARTAMENT de LLETRES
1r Batxillerat
Matèria

Castellà

Català

Avaluacions Trimestrals

Recuperacions
Trimestrals

•Els controls parcials tenen un
•Mitjana aprovada de les
percentatge en la nota total de l’avaluació avaluacions aprovades a
del 33 % ; i l’examen final d’avaluació el
final de curs.
té del 66 %.
•Altra forma, (explicar-la breument a
continuació): es tenen en compte els
controls de temari (percentatge anterior),
els exercicis puntuables, els controls de
lectura i altres activitats. Aquesta nota
podrà ser modificada +/- 1 punt en funció
de l’actitud de l’alumne.

Com calculem la mitjana de curs?

Hi ha examen a
Final de curs?

•
Mitjana de les tres avaluacions i, si No hi ha examen
no arriba al SUFICIENT, l’alumne/a resta de final de curs
pendent de l’avaluació final
extraordinària.
Com a norma general, amb dos
trimestres suspesos s’ha d’anar a l’
avaluació final extraordinària i examinarse de tota la matèria. El professor té la
darrera paraula en la decisió.

Avaluació Extraordinària

•L’alumne/a s’examina de
tota la matèria
En cas que l’alumne no
superi l’examen però passi
de curs, la matèria es podrà
recuperar en qualsevol de
les convocatòries de
pendents que es fan al llarg
del curs següent.

La matèria s'avalua en
forma d'avaluació
contínua. Mitjana
aprovada de les
avaluacions realitzades.
En cada avaluació l’
alumne/a s’examina de la
matèria de l’avaluació i de
les anteriors, és a dir
avaluació contínua.
Sobretot donant molta
importància als continguts
procedimentals que s’han
d’anar treballant durant tot
el curs.

•Mitjana de les tres avaluacions i, si no
arriba al SUFICIENT, l’alumne/a resta
pendent de l’avaluació final
extraordinària.
Com a norma general, amb dos
trimestres suspesos s’ha d’anar a l’
avaluació final extraordinària i examinarse de tota la matèria. El professor té la
darrera paraula en la decisió.
Tot i arribar al 5, si hi ha alguna avaluació
suspesa amb nota molt baixa el professor
es reserva el dret d’enviar l’alumne/a a l’
avaluació final extraordinària havent
avisat anteriorment l’alumne/a.

•
L’alumnat que tingui suspesa la mitjana del curs
haurà de fer unes activitats de consolidació de
continguts.
•
Per als alumnes que tinguin la mitjana de curs
aprovada, al final de curs es convocarà un examen de
caràcter global de millora de nota. Podran presentar-se a
aquest examen aquells alumnes que ho vulguin, tenint
en compte els següents requisits:
Si l’alumne/a té una qualificació final provisional
entre 5 i 5.4 (o 6 i 6.4, o 7 i 7.4, etc.), pot presentar-se a l’
examen per pujar la nota fins a un màxim de 6 (o 7, o 8,
etc.).
Si l’alumne/a treu una nota entre 5.5 i 5.9 (o 6 i 6.9,
o 7 i 7.9, etc.) ja se li arrodoneix la nota al nombre enter
superior, és a dir a 6 (o 7, o 8, etc.), i per tant no pot
presentar-se a l’examen de millora de nota.

Tot i arribar al 5, si hi ha alguna avaluació
suspesa amb nota molt baixa el professor
es reserva el dret d’enviar l’alumne/a a l’
avaluació final extraordinària havent
avisat anteriorment l’alumne/a.

•En cada avaluació l’alumne/a s’examina
de la matèria de l’avaluació i de les
anteriors, és a dir avaluació contínua.
Sobretot donant molta importància als
continguts procedimentals que s’han d’
anar treballant durant tot el curs.
•Els controls parcials tenen un
percentatge en la nota total de l’avaluació
del 33 % ; i l’examen final d’avaluació el
té del 66 %.
•Altra forma, (explicar-la breument a
continuació): es tenen en compte els
controls de temari (percentatge anterior),
els exercicis puntuables, els controls de
lectura i altres activitats. Aquesta nota
podrà ser modificada +/- 1 punt en funció
de l’actitud de l’alumne.

Criteris i Condicions per
Millora de nota

No hi ha examen
final per a
determinar
l'avaluació
ordinària.

•L’alumne/a s’examina de
tota la matèria

•L’alumnat que tingui suspesa la mitjana del curs haurà
de fer unes activitats de consolidació de continguts.

•En cas que l’alumne no
superi l’examen però passi
de curs, la matèria es podrà
recuperar en qualsevol de
les convocatòries de
pendents que es fan al llarg
del curs següent. (1r de
Bat)

•Per als alumnes que tinguin la mitjana de curs
aprovada, al final de curs es convocarà un examen de
caràcter global de millora de nota. Podran presentar-se a
aquest examen aquells alumnes que ho vulguin, tenint
en compte els següents requisits:
-Si l’alumne/a té una qualificació final provisional entre 5 i
5.4 (o 6 i 6.4, o 7 i 7.4, etc.), pot presentar-se a l’examen
per pujar la nota fins a un màxim de 6 (o 7, o 8, etc.).
-Si l’alumne/a treu una nota entre 5.5 i 5.9 (o 6 i 6.9, o 7 i
7.9, etc.) ja se li arrodoneix la nota al nombre enter
superior, és a dir a 6 (o 7, o 8, etc.), i per tant no pot
presentar-se a l’examen de millora de nota.

DEPARTAMENT de LLETRES
50% exàmens al llarg de trimestre
50% exàmens trimestrals

No oferim l'opció.

Els controls de procediments valen un
60% de la nota i els de conceptes un 40%
Es tenen en compte els controls de
temari, els exercicis puntuables, els
controls de lectura i altres activitats.
Aquesta nota podrà ser modificada +/-1
punt en funció de l’actitud de l’alumne.

Llatí I

•Els controls parcials tenen un
Avaluació contínua. No hi
percentatge en la nota total de l’avaluació ha opció de recuperació
del 33 % ; i l’examen final d’avaluació el
trimestral.
té del 66 %.
•Altra forma, (explicar-la breument a
continuació): es tenen en compte els
controls de temari (percentatge anterior),
els exercicis puntuables, els controls de
lectura i altres activitats. Aquesta nota
podrà ser modificada +/- 1 punt en funció
de l’actitud de l’alumne.

Literatura
Castellana

El barem d’actitud que pot modificar la
puntuació de la matèria, tenint en la
participació, els deures i treballs i el
respecte és el següent:
NOTAINCREMENT / DECREMENT
10-9
+1
8-7
+0.5
6-5
0
4-3
-0.5
2-1-0
-1

Com a norma general, amb dos
trimestres suspesos s’ha d’anar a l’
avaluació final extraordinària i examinarse de tota la matèria. El professor té la
darrera paraula en la decisió.

No hi ha examen
final.

L’alumne/a s’examina de
tota la matèria.

•Per als alumnes que tinguin la mitjana de curs
aprovada, al final de curs es convocarà un examen de
caràcter global de millora de nota. Podran presentar-se a
aquest examen aquells alumnes que ho vulguin, tenint
en compte els següents requisits:

Tot i arribar al 5, si hi ha alguna avaluació
suspesa amb nota molt baixa el professor
es reserva el dret d’enviar l’alumne/a a l’
avaluació final extraordinària havent
avisat anteriorment l’alumne/a.

•Mitjana de les tres avaluacions i, si no
No
arriba al SUFICIENT, l’alumne/a resta
pendent de l’avaluació final
extraordinària.
Com a norma general, amb dos
trimestres suspesos s’ha d’anar a l’
avaluació final extraordinària i examinarse de tota la matèria. El professor té la
darrera paraula en la decisió.
Tot i arribar al 5, si hi ha alguna avaluació
suspesa amb nota molt baixa el professor
es reserva el dret d’enviar l’alumne/a a l’
avaluació final extraordinària havent
avisat anteriorment l’alumne/a.

•L’alumnat que tinguin suspesa la mitjana del curs haurà
de fer unes activitats de consolidació de continguts.

-Si l’alumne/a té una qualificació final provisional entre 5 i
5.4 (o 6 i 6.4, o 7 i 7.4, etc.), pot presentar-se a l’examen
per pujar la nota fins a un màxim de 6 (o 7, o 8, etc.).
-Si l’alumne/a treu una nota entre 5.5 i 5.9 (o 6 i 6.9, o 7 i
7.9, etc.) ja se li arrodoneix la nota al nombre enter
superior, és a dir a 6 (o 7, o 8, etc.), i per tant no pot
presentar-se a l’examen de millora de nota.

L'alumne/a s'examina de
tota la matèria.

•L’alumnat que tingui suspesa la mitjana del curs haurà
de fer unes activitats de consolidació de continguts.
•Per als alumnes que tinguin la mitjana de curs
aprovada, al final de curs es convocarà un examen de
caràcter global de millora de nota. Podran presentar-se a
aquest examen aquells alumnes que ho vulguin, tenint
en compte els següents requisits:
-Si l’alumne/a té una qualificació final provisional entre 5 i
5.4 (o 6 i 6.4, o 7 i 7.4, etc.), pot presentar-se a l’examen
per pujar la nota fins a un màxim de 6 (o 7, o 8, etc.).
-Si l’alumne/a treu una nota entre 5.5 i 5.9 (o 6 i 6.9, o 7 i
7.9, etc.) ja se li arrodoneix la nota al nombre enter
superior, és a dir a 6 (o 7, o 8, etc.), i per tant no pot
presentar-se a l’examen de millora de nota.

DEPARTAMENT de LLETRES
2n Batxillerat
Matèria

Avaluacions Trimestrals

Recuperacions
Trimestrals

•Els controls parcials tenen un
Avaluació contínua, no hi
percentatge en la nota total de l’avaluació ha opció de recuperació
del 33 % ; i l’examen final d’avaluació el
trimestral.
té del 66 %.
•Altra forma, (explicar-la breument a
continuació): es tenen en compte els
controls de temari (percentatge anterior),
els exercicis puntuables, els controls de
lectura i altres activitats. Aquesta nota
podrà ser modificada +/- 1 punt en funció
de l’actitud de l’alumne.

Castellà

Com calculem la mitjana de curs?

Hi ha examen
Final de curs?

Avaluació Extraordinària

Criteris i Condicions per
Millora de nota

•Mitjana de les tres avaluacions i, si no
arriba al SUFICIENT, l’alumne/a resta
pendent de l’avaluació final
extraordinària.

No

L'alumne/a s'examinarà de
tota la matèria del curs.

• Per als alumnes que tinguin la mitjana de curs
aprovada, al final de curs es convocarà un examen de
caràcter global de millora de nota. Podran presentar-se a
aquest examen aquells alumnes que ho vulguin, tenint
en compte els següents requisits:

Com a norma general, amb dos
trimestres suspesos s’ha d’anar a l’
avaluació final extraordinària i examinarse de tota la matèria. El professor té la
darrera paraula en la decisió.

-Si l’alumne/a té una qualificació final provisional entre 5 i
5.4 (o 6 i 6.4, o 7 i 7.4, etc.), pot presentar-se a l’examen
per pujar la nota fins a un màxim de 6 (o 7, o 8, etc.).
-Si l’alumne/a treu una nota entre 5.5 i 5.9 (o 6 i 6.9, o 7 i
7.9, etc.) ja se li arrodoneix la nota al nombre enter
superior, és a dir a 6 (o 7, o 8, etc.), i per tant no pot
presentar-se a l’examen de millora de nota.

Tot i arribar al 5, si hi ha alguna avaluació
suspesa amb nota molt baixa el professor
es reserva el dret d’enviar l’alumne/a a l’
avaluació final extraordinària havent
avisat anteriorment l’alumne/a.

El barem d’actitud que pot modificar la
puntuació de la matèria, tenint en la
participació, els deures i treballs i el
respecte és el següent:
NOTA INCREMENT / DECREMENT
10-9
+1
8-7
+0.5
6-5
0
4-3
-0.5
2-1-0
-1

Català

•En cada avaluació l’alumne/a s’examina
de la matèria de l’avaluació i de les
anteriors, és a dir avaluació contínua.
Sobretot donant molta importància als
continguts procedimentals que s’han d’
anar treballant durant tot el curs.
•Els controls parcials tenen un
percentatge en la nota total de l’avaluació
del 33 % ; i l’examen final d’avaluació el
té del 66 %.
•Altra forma, (explicar-la breument a
continuació): es tenen en compte els
controls de temari (percentatge anterior),
els exercicis puntuables, els controls de
lectura i altres activitats. Aquesta nota
podrà ser modificada +/- 1 punt en funció
de l’actitud de l’alumne.

. La matèria s'avalua en
forma d'avaluació
contínua. Mitjana
aprovada de les
avaluacions realitzades.
. En cada avaluació l’
alumne/a s’examina de la
matèria de l’avaluació i de
les anteriors, és a dir
avaluació contínua.
Sobretot donant molta
importància als continguts
procedimentals que s’han
d’anar treballant durant tot
el curs.

•Mitjana de les tres avaluacions i, si no
arriba al SUFICIENT, l’alumne/a resta
pendent de l’avaluació final
extraordinària.
Com a norma general, amb dos
trimestres suspesos s’ha d’anar a l’
avaluació final extraordinària i examinarse de tota la matèria. El professor té la
darrera paraula en la decisió.
Tot i arribar al 5, si hi ha alguna avaluació
suspesa amb nota molt baixa el professor
es reserva el dret d’enviar l’alumne/a a l’
avaluació final extraordinària havent
avisat anteriorment l’alumne/a.

. No hi ha examen •L’alumne/a s’examina de
final per a
tota la matèria
determinar
l'avaluació
ordinària.

•L’alumnat que tingui suspesa la mitjana del curs haurà
de fer unes activitats de consolidació de continguts.
•Per als alumnes que tinguin la mitjana de curs
aprovada, al final de curs es convocarà un examen de
caràcter global de millora de nota. Podran presentar-se a
aquest examen aquells alumnes que ho vulguin, tenint
en compte els següents requisits:
-Si l’alumne/a té una qualificació final provisional entre 5 i
5.4 (o 6 i 6.4, o 7 i 7.4, etc.), pot presentar-se a l’examen
per pujar la nota fins a un màxim de 6 (o 7, o 8, etc.).
-Si l’alumne/a treu una nota entre 5.5 i 5.9 (o 6 i 6.9, o 7 i
7.9, etc.) ja se li arrodoneix la nota al nombre enter
superior, és a dir a 6 (o 7, o 8, etc.), i per tant no pot
presentar-se a l’examen de millora de nota.

DEPARTAMENT de LLETRES

Literatura
Catalana

•Els controls parcials tenen un
Avaluació contínua. No hi
percentatge en la nota total de l’avaluació ha opció de
del 40 % ; i l’examen final d’avaluació el
recuperacions trimestrals
té del 60 %.
•Altra forma, (explicar-la breument a
continuació): es tenen en compte els
controls de temari (percentatge anterior),
els exercicis puntuables, els controls de
lectura i altres activitats. Aquesta nota
podrà ser modificada +/- 1 punt en funció
de l’actitud de l’alumne.
El barem d’actitud que pot modificar la
puntuació de la matèria, tenint en la
participació, els deures i treballs i el
respecte és el següent:

•Mitjana de les tres avaluacions i, si no
arriba al SUFICIENT, l’alumne/a resta
pendent de l’avaluació final
extraordinària.

No hi ha examen
final per a
determinar
l'avaluació ordinària

Com a norma general, amb dos
trimestres suspesos s’ha d’anar a l’
avaluació final extraordinària i examinarse de tota la matèria. El professor té la
darrera paraula en la decisió.

L'alumne s'examina de tota
la matèria. En cas que l’
alumne no superi l’examen
però passi de curs, la
matèria es podrà recuperar
en qualsevol de les
convocatòries de pendents
que es fan al llarg del curs
següent.

•
L’alumnat que tingui suspesa la mitjana del curs
haurà de fer unes activitats de consolidació de
continguts.
•
Per als alumnes que tinguin la mitjana de curs
aprovada, al final de curs es convocarà un examen de
caràcter global de millora de nota. Podran presentar-se a
aquest examen aquells alumnes que ho vulguin, tenint
en compte els següents requisits:
Si l’alumne/a té una qualificació final provisional
entre 5 i 5.4 (o 6 i 6.4, o 7 i 7.4, etc.), pot presentar-se a l’
examen per pujar la nota fins a un màxim de 6 (o 7, o 8,
etc.).
Si l’alumne/a treu una nota entre 5.5 i 5.9 (o 6 i 6.9,
o 7 i 7.9, etc.) ja se li arrodoneix la nota al nombre enter
superior, és a dir a 6 (o 7, o 8, etc.), i per tant no pot
presentar-se a l’examen de millora de nota.

Tot i arribar al 5, si hi ha alguna avaluació
suspesa amb nota molt baixa el professor
es reserva el dret d’enviar l’alumne/a a l’
avaluació final extraordinària havent
avisat anteriorment l’alumne/a.

NOTAINCREMENT / DECREMENT
10-9
+1
8-7
+0.5
6-5
0
4-3
-0.5
2-1-0
-1
Aquesta puntuació es pot modificar amb
increments i decrements de +/- 0.25 punts
Mitjana de les tres avaluacions i, si no
arriba al SUFICIENT, l’alumne/a resta
pendent de l’avaluació final
extraordinària.
Com a norma general, amb dos
trimestres suspesos s’ha d’anar a l’
avaluació final extraordinària i examinarse de tota la matèria. El professor té la
darrera paraula en la decisió.

Taller de
Llengua
Els controls tindran un pes del 20% en la nota
total de l’avaluació. No hi haurà examen
trimestral. A més dels controls (percentatge
anterior), es valoraran exercicis puntuables i
altres activitats, amb un pes del 80% en la
nota total de l’avaluació.

Matèria

No hi ha examen
final per a
determinar
l'avaluació
ordinària.

Avaluacions trimestrals

Tot i arribar al 5, si hi ha alguna avaluació
suspesa amb nota molt baixa el professor
es reserva el dret d’enviar l’alumne/a a l’
Avaluació contínua. No hi avaluació final extraordinària havent
ha opció de
avisat anteriorment l’alumne/a.
recuperacions trimestrals.
Recuperacions
Trimestrals

Com calculem la mitjana de curs?

L’alumne/a s’examina de tota
la matèria.

Hi ha examen
Final de curs?

Avaluació Extraordinària

Recuperació de matèries pendents de 1r de Batxillerat:
Les matèries que tenen continuïtat a 2n de batxillerat es recuperen aprovant la mateixa a 2n de Batxillerat amb mitjana de 5 (o superior), o aprovant
un examen global de la matèria corresponent a la convocatòria d'octubre o a la d'abril.

L’alumnat que tingui suspesa la mitjana del curs haurà
de fer unes activitats de consolidació de continguts.
Per als alumnes que tinguin la mitjana de curs aprovada,
al final de curs es convocarà un examen de caràcter
global de millora de nota. Podran presentar-se a aquest
examen aquells alumnes que ho vulguin, tenint en
compte els següents requisits:
- Si l’alumne/a té una qualificació final provisional entre 5
i 5.4 (o 6 i 6.4, o 7 i 7.4, etc.), pot presentar-se a l’
examen per pujar la nota fins a un màxim de 6 (o 7, o 8,
etc.).
- Si l’alumne/a treu una nota entre 5.5 i
5.9 (o 6 i 6.9, o 7 i 7.9, etc.) ja se li arrodoneix la nota al
nombre enter superior, és a dir a 6 (o 7, o 8, etc.), i per
tant no pot presentar-se a l’examen de millora de nota.
Criteris i Condicions per
Millora de nota

DEPARTAMENT HUMANÍSTIC
1r Batxillerat
MATÈRIA

Avaluacions
Trimestrals

Recuperacions Trimestrals

Com calculem la mitjana de
curs?

Examen parcial 25% de
la nota
Examen trimestral: 40%
de la nota
Activitats i exercicis: 20
% de la nota
Actitud: 15 % de la nota

El primer i el segon trimestre es
recuperen el trimestre següent. En
funció de les raons del suspès, les
activitats de recuperació poden ser
exàmens o treballs. Es fan o
s'entreguen en les dates marcades.

Sociologia

Nota trimestral:
25% examen parcial
40 % examen trimestral
20 % activitats
15 % Actitud

El primer i segon trimestre es
recuperen en un examen realitzat
durant el trimestre següent

Si l'alumne té 0 o 1 trimestre
No
suspès, es fa la mitjana. Si dóna
aprovat, la matèria queda
aprovada. Si dóna suspès,
l'alumne ha de recuperar TOTA
la matèria al setembre.
Si l'alumne té 2 o 3 trimestres
suspesos, s'ha de presentar de
tota la matèria al setembre doni
el que doni la mitja
La mitjana dels tres trimestres. Si No
l'alumne té dos o tres trimestres
suspesos, l'alumne s'ha de
presentar a la convocatòria
extraordinària.

Ha. Món
Contemporani

60% Proves pràctiques
25% Treballs exposats i
debatuts
15% Hàbits i actituds

El primer i segon trimestre es
recuperen en una prova pràctica
realitzada durant el trimestre
següent

85 % Exàmens
15 % Actitud

Es farà un examen de recuperació Mitjana de les 3 avaluacions
amb tots els continguts de l’
aprovades.
avaluació anterior. La nota màxima
de l’examen de recuperació és 5. Si
es suspèn només la tercera
avaluació o bé no s’ha pogut
recuperar la matèria de la 1a. i 2a.
avaluacions, l’alumne s’haurà de
presentar a l’examen de suficiència
i millora de nota.

L'examen de millora de S'avalua tota la matèria sempre.
nota i l'examen de
suficiència són de tots
els continguts impartits
al llarg del curs.

60% Proves pràctiques
25% Treballs exposats i
debatuts
15% Hàbits i actituds

Mitjana aprovada de les
avaluacions realitzades

Mitjana de les 3 avaluacions
aprovades.

No

Prova pràctica i/o treball de tots els
continguts teòrics de la matèria no
superats.

90% examen i treballs

Mitjana aprovada de les
avaluacions realitzades

Mitjana de les tres avaluacions.
Mitjana aprovada s'entén. Si
d'aquesta maneta no aproves
examen final de tota la materia.

Només si ha suspès
totes les avaluacions.

S'avalua tot el curs.

Filosofia

Economia I

Documentari
Històric
Religió

10% actitud

Mitjana de les 3 avaluacions
aprovades.

Hi ha examen Final
de curs?

Avaluació Extraordinària

Criteris i Condicions per
Millora de nota

Els mateixos que durant el curs. No Tothom. Només serà possible passar del suspès a
cal que presentin treballs o
l'aprovat o, en el cas que ja estigui aprovat, augmentar
activitats. L'avaluació extraordinària d'un punt la nota del curs
consta només d'un examen al
setembre

Els mateixos que a l'ordinària. No
cal que presentin treballs o
activitats

Es podrà millorar com a màxim en un punt la nota de
l'avaluació ordinària.

Prova pràctica i/o
Prova pràctica i/o treball de tots els Tots els alumnes que han aconseguit superar la mitjana
treball de tots els
continguts teòrics de la matèria no de 5 poden presentar-se a millora de nota. La magnitud
continguts teòrics de la superats.
de la millora és un punt.
matèria no superats.
Al final de curs, es convoca un examen global de millora
de nota.
Aquells alumnes que han tingut al menys una
amonestació cursada, no podran presentar-se a millorar
nota.
La resta d'alumnes, ho podran fer amb les condicions
seguents:
Si la qualificació global provisional del curs és inferior o
igual a 7 i obté més d'un 8 a l'examen global,
s'augmentarà 1 punt a la nota final.
Si la qualificació global provisional del curs és igual a 8 i
obté un 9 o una qualificació superior a l'exàmen glogal,
la nota final serà un 9.
Si la qualificació global provisional del curs és igual a 9 i
obté un 9,5 o una nota superior a l'examen global, la
nota final serà 10.

Els que creguin poden millorar la nota, podran fer-ho
previ diàleg amb el professor de la màteria.

DEPARTAMENT HUMANÍSTIC
2n Batxillerat
MATÈRIA

Religió
Ha. Filosofia
Geografia
Història

Avaluacions
Trimestrals

Recuperacions Trimestrals

Com calculem la mitjana de
curs?

Hi ha examen Final
de curs?

Avaluació Extraordinària

Criteris i Condicions per
Millora de nota

90% examen i treballs

Mitjana aprovada de les
avaluacions realitzades

Mitjana de les tres avaluacions.
Mitjana aprovada s'entén. Si
d'aquesta manera no aprovés
realitzaria un examen final de
tota la materia.

Només si ha suspès
totes les avaluacions.

S'avalua tot el curs.

Els que creguin poden millorar la nota, podran fer-ho
previ diàleg amb el professor de la màteria.

10% actitud

25% ex. parcial
40 % ex. trimestral
20 % Activitats
15% actitud

El primer i 2n trimestres es
Mitjana de les tres avaluacions.
recuperen amb un examen realitzat Mitjana aprovada s'entén. Si
el trimestre posterior.
d'aquesta manera no aprovés
realitzaria un examen final de
tota la materia.

Si. Per als que han
suspès és de
recuperació o
suficiència. Si han
aprovat és per pujar
nota

Els mateixos. No cal que presentin
treballs o activitats

És obligatòria per als qui han suspès i voluntària per als
qui han aprovat. Han d'aprovar, en el cas que estiguin
suspesos o superar d'un punt la nota del curs en cas
que aprovin. No es pot pujar més d'un punt la nota final.

85% Exàmens i
comentaris 15% Actitud

Si un alumne no supera una
avaluació té dret a fer una
recuperació. La nota màxima serà
un 5.

ES fa la mitjana de les tres
avaluacions

Examen de millora de
nota i examen de
suficiència. Ambdós
sobre tots els
continguts impatits al
llarg dels curs

Entren tots els continguts del curs

Tots els alumnes poden presentar-se a millora de nota.
La magnitud de la millora és un punt.

85% Exàmens i
comentaris 15% Actitud

El primer i segon trimestre es
recuperen en un examen realitzat
durant el trimestre següent. Nota
màxima 5

Mitjana de les 3 avaluacions
aprovades

Examen de millora de
nota i examen de
suficiència. Ambdós
sobre tots els
continguts impatits al
llarg dels curs

Tots els continguts avaluats al llarg Tots els alumnes que han aconseguit superar la mitjana
del curs
de 5 poden presentar-se a millora de nota. La magnitud
de la millora és un punt.

85 % Exàmens
15 % Actitud.

Es farà un examen de recuperació Mitjana de les 3 avaluacions
amb tots els continguts de l’
aprovades.
avaluació anterior. La nota màxima
de l’examen de recuperació és 5. Si
es suspèn només la tercera
avaluació o bé no s’ha pogut
recuperar la matèria de la 1a. i 2a.
avaluacions, l’alumne s’haurà de
presentar a l’examen de suficiència
i millora de nota.

Nota trimestral:
25% examen parcial
40 % examen trimestral
20 % activitats
15 % Actitud

El primer i segon trimestre es
recuperen en un examen realitzat
durant el trimestre següent

Economia II

Psicologia

L'examen de millora de S'avalua tota la matèria sempre.
nota i l'examen de
suficiència són de tots
els continguts impartits
al llarg del curs.

La mitjana dels tres trimestres. Si No
l'alumne té dos o tres trimestres
suspesos, l'alumne s'ha de
presentar a la convocatòria
extraordinària.

Els mateixos que a l'ordinària. No
cal que presentin treballs o
activitats

Recuperació de matèries pendents de 1r de Batxillerat:
Les matèries que tenen continuïtat a 2n de batxillerat es recuperen aprovant la mateixa a 2n de Batxillerat amb mitjana de 5 (o superior), o aprovant un
examen global de la matèria corresponent a la convocatòria d'octubre o a la d'abril.

Aquells alumnes que han tingut al menys una
amonestació /incidència registrada, no podran
presentar-se a millorar nota.
La resta d'alumnes, ho podran fer amb les condicions
seguents:
Si la qualificació global provisional del curs és inferior o
igual a 7 i obté més d'un 8 a l'examen global,
s'augmentarà 1 punt a la nota final.
Si la qualificació global provisional del curs és igual a 8 i
obté un 9 o una qualificació superior a l'exàmen glogal,
la nota final serà un 9.
Si la qualificació global provisional del curs és igual a 9 i
obté un 9,5 o una nota superior a l'examen global, la
nota final serà 10.

DEPARTAMENT d'EXPRESSIÓ
1r Batxillerat
Matèria

Educació
Física

Avaluacions Trimestrals

Recuperacions Trimestrals

Com calculem la mitjana de Hi ha examen Final de
curs?
curs?

Avaluació Extraordinària

Criteris i Condicions per
Millora de nota

60% Proves pràctiques
25% Exàmens i Treballs
15% Hàbits i actituds

Mitjana aprovada de les
avaluacions realitzades.

Mitjana de les 3 avaluacions No hi ha examen de final Examen i/o treballs de tots els No hi ha possibilitat de millorar la nota.
sempre que n’aprovi 2.
de curs
continguts teòrics de la
La qualificació de l’avaluació
matèria no superats.
suspesa ha de tenir un mínim
de 3.

Avaluacions Trimestrals

Recuperacions Trimestrals

Com calculem la mitjana de Hi ha examen Final de
curs?
curs?

• Els controls tenen un
percentatge en la nota total de l’
avaluació del 50%; i l’ examen d’
avaluació el té del
50%.
• Aquesta nota podrà ser
modificada +/-1 punt en funció
de l’actitud de l’alumne i també
del grau de participació i
implicació amb
l'assignatura (intervencions a
classe, realització d'exercicis, ...)
• Un alumne que la mitja dels
exàmens conceptuals no li quedi
aprovada no podrà aprovar l’
assignatura gràcies a l’actitud.

Un examen de recuperació
per trimestre que es realitza
durant la setmana marcada
en el calendari pedagògic.

Mitja aritmètica dels tres
trimestres.

•Un examen parcial (40%) i un
examen trimestral (60%)

Avaluació contínua. No hi
haurà exàmens de
recuperació.

•Mitjana de les tres
No hi ha examen final de
avaluacions i, si no arriba al
curs.
SUFICIENT, l’alumne/a resta
pendent de l’avaluació final
extraordinària.
Com a norma general, amb
dos trimestres suspesos s’ha
d’anar a l’avaluació final
extraordinària i examinar-se
de tota la matèria. El
professor té la darrera
paraula en la decisió.
Tot i arribar al 5, si hi ha
alguna avaluació suspesa
amb nota molt baixa el
professor es reserva el dret d’
enviar l’alumne/a a l’avaluació
final extraordinària havent
avisat anteriorment l’
alumne/a.

2n Batxillerat
Matèria

Història i
Fonaments de
les Arts II

•Aquesta nota podrà ser
modificada +/-1 punt en funció
de l’actitud de l’alumne.

Cultura
Audiovisual II

Avaluació Extraordinària

No hi ha examen final de Es pactarà amb cada alumne
curs.
depenen quina ha estat la
seva evolució durant el curs i
també depenen de quins
trimestres li han quedat
suspesos després de la
recuperació de cada
trimestre.

Examen teòric de tot el temari
del curs. Entrega dels
treballs/pràctiques que no
s'han presentat durant el curs
o que, tot i presentar-los, no
tenen el nivell adequat.

Criteris i Condicions per
Millora de nota
• L’alumne/a que no hagi d’anar a la suficiència
es pot presentar a un examen de millora de
nota, la nota final serà la major obtinguda
mentre no hi hagi una diferència d'un punt.

•L’alumnat que tingui suspesa la mitjana del
curs haurà de fer unes activitats de
consolidació de continguts.
•Per als alumnes que tinguin la mitjana de curs
aprovada, al final de curs es convocarà un
examen de caràcter global de millora de nota.
Podran presentar-se a aquest examen aquells
alumnes que ho vulguin, tenint en compte els
següents requisits:
-Si l’alumne/a té una qualificació final provisional
entre 5 i 5.4 (o 6 i 6.4, o 7 i 7.4, etc.), pot
presentar-se a l’examen per pujar la nota fins a
un màxim de 6 (o 7, o 8, etc.).
-Si l’alumne/a treu una nota entre 5.5 i 5.9 (o 6 i
6.9, o 7 i 7.9, etc.) ja se li arrodoneix la nota al
nombre enter superior, és a dir a 6 (o 7, o 8,
etc.), i per tant no pot presentar-se a l’examen
de millora de nota.

DEPARTAMENT d'EXPRESSIÓ
Dibuix Artístic
II

Disseny

• Conjunt de projectes (50%) i
examen trimestral (50%)
• Aquesta nota podrà ser
modificada +/-1 punt en funció
de l’actitud de l’alumne:
implicació en l'assignatura,
responsabilitat mostrada en les
tasques encomanades, ...

Un examen de recuperació
per trimestre que es realitza
durant la setmana marcada
en el calendari pedagògic.

Mitjana aritmètica dels tres
trimestres.

No hi ha examen final de Examen teòric de tot el temari
curs.
del curs. Entrega dels
treballs/pràctiques que no
s'han presentat durant el curs
o que, tot i presentar-los, no
tenen el nivell adequat.

• L’alumne/a que no hagi d’anar a la suficiència
es pot presentar a un examen de millora de
nota, la nota final serà la major obtinguda
mentre no hi hagi una diferència d'un punt.
Tenint en compte que al final de curs
s'arrodoneix la nota, aquells alumnes que tenen
de decimal de 6 en amunt, no té sentit que es
presentin ja que se'ls hi arrodoneix a l'alça.

• Conjunt de projectes (50%) i
examen trimestral (50%)
• Aquesta nota podrà ser
modificada +/-1 punt en funció
de l’actitud de l’alumne:
implicació en l'assignatura,
responsabilitat mostrada en les
tasques encomanades, ...

Un examen de recuperació
per trimestre que es realitza
durant la setmana marcada
en el calendari pedagògic.

Mitjana aritmètica dels tres
trimestres.

No hi ha examen final de Examen teòric de tot el temari
curs.
del curs. Entrega dels
treballs/pràctiques que no
s'han presentat durant el curs
o que, tot i presentar-los, no
tenen el nivell adequat.

• L’alumne/a que no hagi d’anar a la suficiència
es pot presentar a un examen de millora de
nota, la nota final serà la major obtinguda
mentre no hi hagi una diferència d'un punt.
Tenint en compte que al final de curs
s'arrodoneix la nota, aquells alumnes que tenen
de decimal de 6 en amunt, no té sentit que es
presentin ja que se'ls hi arrodoneix a l'alça.

Recuperació de matèries pendents de 1r de Batxillerat:
Les matèries que tenen continuïtat a 2n de batxillerat es recuperen aprovant la mateixa a 2n de Batxillerat amb mitjana de 5 (o superior), o aprovant
un examen global de la matèria corresponent a la convocatòria d'octubre o a la d'abril.

DEPARTAMENT de LLENGÜES ESTRANGERES
1r Batxillerat
Matèria

Anglès I

Llengua
Estrangera
Alemany I

Avaluacions Trimestrals

Recuperacions
Trimestrals

Com calculem la
mitjana de curs?

Repartim el 100% en dos parcials i proves de
comprensió oral i escrita : 30% + 45% + 25%.
L'actitud es pot sumar o restar segons el barem
establert:
10-9 ........+1
8-7...... +0.5
6-5........ 0
4-3......... -0.5
2-1-0........... -1

El Primer trimestre es
recupera amb el segon.
El tercer trimestre es
recupera amb la mitja de
curs que ha de ser 5

Mitjana de les tres
De tota la materia.
avaluacions amb dues d’
elles aprovades i si no
arriba al 5, l’alumne/a, s’
ha de presentar a l’
examen de suficiència al
setembre.

Si a l’acabament de curs
la resultant de la mitjana
dels tres trimestres és
inferior a 5, l’alumne s’
haurà de presentar a una
prova extraordinària de
tot el curs durant el
setembre. Si supera la
prova aconseguirà una
qualificació final del
crèdit de 5.

Els alumnes que no arribin a 5, han de realizar
una prova de consolidació de continguts.
Els alumnes que amb nota final provisional no
puguin arrodonirla ( pel mig punt ), tindran la
oportunitat de presentar-se a la convocatoria de
millora de nota.
Mai es podrá superar l’arrodoniment en més d’un
punt.
El profesor es reserva el dret a decidir qui pot
presentar-se a la millora de nota. (incidències,
absències, retards injustificats, etc )

80% Exàmens i treballs.
20% Actitud.

L'alumne pot recuperar el
trimestre anterior si la
mitjana del curs li queda
aprovada.

Mitjana de les tres
avaluacions amb dues d’
elles aprovades i si no
arriba al 5, l’alumne/a, s’
ha de presentar a l’
examen de suficiència al
setembre.

Si a l’acabament de curs
la resultant de la mitjana
dels tres trimestres és
inferior a 5, l’alumne s’
haurà de presentar a una
prova extraordinària de
tot el curs durant el
setembre. Si supera la
prova aconseguirà una
qualificació final del
crèdit de 5.

Els alumnes que no arribin a 5, han de realizar
una prova de consolidació de continguts.
Els alumnes que amb nota final provisional no
puguin arrodonirla ( pel mig punt ), tindran la
oportunitat de presentar-se a la convocatoria de
millora de nota.
Mai es podrá superar l’arrodoniment en més d’un
punt.
El profesor es reserva el dret a decidir qui pot
presentar-se a la millora de nota. (incidències,
absències, retards injustificats, etc )

Dintre de la nota d’exàmens i treballs:
Es fa un examen cada dues lliçons. Cada trimestre es farà
un examen que inclourà exercicis de gramàtica i vocabulari
(20%), exercicis de comprensió lectora (10%) i exercicis de
comprensió oral (10%). Durant el trimestre es realitzaran
treballs, tant escrits com orals, que constaran el 40% de la
nota final del trimestre.
Dintre de la nota d'actitud, es tindran en compte els ítems
següents:
a) Interès i participació a classe 5%. Es valorarà a través
de l'observació directa a classe.
b) Comportament: 5%. Es valorarà a través de
l'observació directa a classe.
c) Treball a classe i lliurament d’activitats (quadern de
treball, deures, pràctiques, fitxes i diàlegs): 10%. No s’
admetrà cap redacció després de la data límit.

Hi ha examen Final Avaluació
de curs?
Extraordinària

No. Només es
repreteixen en els
exàmens aquells
continguts que són
clau per entendre'n
de nous.

Criteris i Condicions per
Millora de nota

DEPARTAMENT de LLENGÜES ESTRANGERES
2n Batxillerat
Matèria

Anglès II

Avaluacions Trimestrals

Recuperacions
Trimestrals

Com calculem la
mitjana de curs?

Hi ha examen Final Avaluació
de curs?
Extraordinària

Repartim el 100% en dos parcials i proves de
comprensió oral i escrita : 30% + 45% + 25%.
L'actitud es pot sumar o restar segons el barem
establert:
10-9 ........+1
8-7...... +0.5
6-5........ 0
4-3......... -0.5
2-1-0........... -1

El Primer trimestre es
recupera amb el segon.
El tercer trimestre es
recupera amb la mitja de
curs que ha de ser 5

Mitjana de les tres
De tota la materia.
avaluacions amb dues d’
elles aprovades i si no
arriba al 5, l’alumne/a, s’
ha de presentar a l’
examen de suficiència al
setembre.

Si a l’acabament de curs
la resultant de la mitjana
dels tres trimestres és
inferior a 5, l’alumne s’
haurà de presentar a una
prova extraordinària de
tot el curs durant el
setembre. Si supera la
prova aconseguirà una
qualificació final del
crèdit de 5.

Recuperació de matèries pendents de 1r de Batxillerat:
Les matèries que tenen continuïtat a 2n de batxillerat es recuperen aprovant la mateixa a 2n de Batxillerat amb mitjana de 5 (o superior), o aprovant
un examen global de la matèria corresponent a la convocatòria d'octubre o a la d'abril.

Criteris i Condicions per
Millora de nota
Els alumnes que no arribin a 5, han de realizar
una prova de consolidació de continguts.
Els alumnes que amb nota final provisional no
puguin arrodonirla ( pel mig punt ), tindran la
oportunitat de presentar-se a la convocatoria de
millora de nota.
Mai es podrá superar l’arrodoniment en més d’un
punt.
El profesor es reserva el dret a decidir qui pot
presentar-se a la millora de nota. (incidències,
absències, retards injustificats, etc )

