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1. INTRODUCCIÓ
Aquest document resumeix els criteris d’avaluació de cadascun dels departaments de l’Institut Joan Oró del Curs
2018-19, així com els criteris de superació de cicle i d’etapa. Els butlletins de notes que reben els alumnes al llarg del
curs són: de la primera avaluació, de la segona avaluació, de la tercera no en reben ja que s’entrega l’Avaluació Final
on ja surten les tres avaluacions, i per últim l’Avaluació Extraordinària només d’aquells alumnes que tenen valoració
negativa en alguna de les matèries.
Les qualificacions que apareixen en els butlletins de notes són qualitatives, a un valor numèric s’assignarà la
qualificació tenint en compte la taula d'equivalències següent:

Valor numèric
Entre 0 i 4,5

NA (assoliment no satisfactori)

Entre 4,6 i 6,5

AS (assoliment satisfactori)

Entre 6,6 i 8,5

AN (assoliment notable)

Entre 8,6 i 10

AE (assoliment excel·lent)
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2. D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE CASTELLÀ
CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA - CURS 2018 - 2019
La evaluación de la materia de Lengua y Literatura castellana de 1º hasta 4º de la ESO será continua. El principal método de evaluación serán las pruebas
escritas.
 Para aprobar cada evaluación el alumnado deberá obtener una calificación de 4,5 (AS) como mínimo.
 Si el alumno/a suspende la 1ª evaluación, pero supera las otras dos evaluaciones, quedará aprobada toda la materia.
 Las lecturas suspendidas se han de recuperar. Si no supera esta lectura, la evaluación quedará suspendida.
 Todo el alumnado que haya probado la materia puede presentarse para subir nota durante las pruebas extraordinarias de junio.
 La nota final de curso corresponderá a la media de las notas obtenidas en los 3 trimestres. Como se trata de una asignatura con evaluación continua,
siempre se tendrá en cuenta la progresión del alumnado.
1º ESO ORDINARIO

Pruebas escritas

Lectura y actividades de los libros de lectura

Participación en clase y actitud
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%

Tipo de actividades

60%

Se hará la media de los exámenes del trimestre.
La copia de exámenes, trabajos, redacciones o deberes se sancionará con el suspenso
de esa actividad.
En los exámenes, redacciones y demás ejercicios escritos, cualquier falta de ortografía
se descontará con 0,1 por cada error hasta un máximo de 2 puntos.

20%

Las lecturas se consideran obligatorias, por tanto, será condición indispensable para
aprobar el trimestre haber realizado la lectura de la obra correspondiente y las
actividades señaladas por el profesor.
Los trabajos deben estar completos, bien presentados, ordenados y corregidos.

10%

Se evaluará la participación individual y colectiva. Si no cumple con las actitudes,
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valores y normas que marcan las Normas de Funcionamiento del Centro de la
legislación vigente, puede comportar la evaluación negativa del trimestre. Es
imprescindible traer cada día a clase el material que corresponda: dossier, libro de
texto, libro de lectura. No cumplir este requisito repercutirá en la nota final de cada
trimestre.
Los trabajos y el dossier deben estar completos, bien presentados, ordenados y
corregidos
Se valorará la organización clara y ordenada, la buena presentación, el uso correcto de
la gramática, vocabulario y que todas las actividades estén correctamente corregidas.
Además se puede proponer al alumno que entregue ejercicios extraordinarios para ser
evaluados.

Presentación del dossier trimestral, deberes y actividades
orales

10%

Criterios de recuperación de trimestres del mismo curso

No se hará recuperación de los trimestres suspendidos durante el mismo curso.

Criterios de superación del curso en Junio

Se entenderá que el curso se ha superado cuando la media de los tres trimestres sea igual o
superior a 4,5 (AS) y al menos 2 trimestres aprobados.

Criterios de superación extraordinaria de Junio

La prueba extraordinaria del mes de junio de 2019 será de la materia impartida durante todo
el curso. El profesor podrá pedir, si es necesario, la entrega de un dossier o un trabajo
específico.

Criterios de superación de cursos anteriores

Por lo que hace referencia a la materia pendiente de cursos anteriores, al aprobar el curso
actual la materia pendiente del curso anterior quedará aprobada.

1º ESO DIVERSIDAD

%

Tipo de actividades

40%

Se hará la media de los exámenes del trimestre.
La copia de exámenes, trabajos, redacciones o deberes se sancionará con el suspenso

Exámenes
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de esa actividad.
En los exámenes, redacciones y demás ejercicios escritos, cualquier falta de ortografía
se descontará con 0,05 por cada error hasta un máximo de 2 puntos.

20%

Las lecturas se consideran obligatorias, por tanto, será condición indispensable para
aprobar el trimestre haber realizado la lectura de la obra correspondiente y las
actividades señaladas por el profesor.
Los trabajos deben estar completos, bien presentados, ordenados y corregidos.

20%

Se evaluará la participación individual y colectiva. Si no cumple con las actitudes,
valores y normas que marcan las Normas de Funcionamiento del Centro de la
legislación vigente, puede comportar la evaluación negativa del trimestre. Es
imprescindible traer cada día a clase el material que corresponda: dossier, libro de
lectura y material escolar. No cumplir este requisito repercutirá en la nota final de
cada trimestre.

Presentación del dossier trimestral, deberes y actividades
orales

20%

Los trabajos y el dossier deben estar completos, bien presentados, ordenados y
corregidos.
Se valorará la organización clara y ordenada, la buena presentación, el uso correcto de
la gramática, vocabulario y que todas las actividades estén correctamente corregidas.
Además se puede proponer al alumno que entregue ejercicios extraordinarios para ser
evaluados.

Criterios de recuperación de trimestres del mismo curso

No se hará recuperación de los trimestres suspendidos durante el mismo curso.

Criterios de superación del curso en Junio

Se entenderá que el curso se ha superado cuando la media de los tres trimestres sea igual o
superior a 4,5 (AS) y al menos 2 trimestres aprobados.

Lectura y actividades de comprensión lectora

Participación en clase y actitud
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2º ESO ORDINARIO

%

Tipo de actividades

Criterios de superación extraordinaria de Junio

La prueba extraordinaria del mes de junio de 2019 será de la materia impartida durante todo
el curso. El profesor podrá pedir, si es necesario, la entrega de un dossier o un trabajo
específico.

Criterios de superación de cursos anteriores

Por lo que hace referencia a la materia pendiente de cursos anteriores, al aprobar el curso
actual la materia pendiente del curso anterior quedará aprobada.
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Pruebas escritas

Participación en clase y actitud

Presentación del dossier trimestral,
deberes y actividades orales

60%

Se hará la media de los exámenes del trimestre.
La copia de exámenes, trabajos, redacciones o deberes se sancionará con el suspenso de esa actividad.
En los exámenes, redacciones y demás ejercicios escritos, cualquier falta de ortografía se descontará con 0,1 por cada error
hasta un máximo de 2 puntos.

20%

Las lecturas se consideran obligatorias, por tanto, será condición indispensable para aprobar el trimestre haber realizado la
lectura de la obra correspondiente y las actividades señaladas por el profesor.
Los trabajos deben estar completos, bien presentados, ordenados y corregidos.

10%

Se evaluará la participación individual y colectiva. Si no cumple con las actitudes, valores y normas que marcan las Normas
de Funcionamiento del Centro de la legislación vigente, puede comportar la evaluación negativa del trimestre. Es
imprescindible traer cada día a clase el material que corresponda: dossier, libro de texto, libro de lectura. No cumplir este
requisito repercutirá en la nota final de cada trimestre.

10%

Los trabajos y el dossier deben estar completos, bien presentados, ordenados y corregidos
Se valorará la organización clara y ordenada, la buena presentación, el uso correcto de la gramática, vocabulario y que
todas las actividades estén correctamente corregidas. Además se puede proponer al alumno que entregue ejercicios
extraordinarios para ser evaluados.

Criterios de recuperación de
trimestres del mismo curso

No se hará recuperación de los trimestres suspendidos durante el mismo curso.

Criterios de superación del curso en
Junio

El curso se supera cuando la media de los tres trimestres sea igual o superior a 4,5 (AS).

Criterios de superación extraordinaria La prueba extraordinaria del mes de junio de 2019 será de la materia impartida durante todo el curso. El profesor podrá pedir, si
de Junio
es necesario, la entrega de un dossier o un trabajo específico.
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Criterios de superación de cursos
anteriores

Por lo que hace referencia a la materia pendiente de cursos anteriores, al aprobar el curso actual la materia pendiente del curso
anterior quedará aprobada.

2º ESO DIVERSIDAD

%

Tipo de actividades

40%

Se hará la media de los exámenes del trimestre.
La copia de exámenes, trabajos, redacciones o deberes se sancionará con el suspenso de esa actividad.
En los exámenes, redacciones y demás ejercicios escritos, cualquier falta de ortografía se descontará con 0,05 por cada
error hasta un máximo de 2 puntos.

30%

Se evaluará la participación individual y colectiva. Si no cumple con las actitudes, valores y normas que marcan las
Normas de Funcionamiento del Centro de la legislación vigente, puede comportar la evaluación negativa del trimestre. Es
imprescindible traer cada día a clase el material que corresponda: dossier, libro de lectura y material escolar. No cumplir
este requisito repercutirá en la nota final de cada trimestre.

Actividades (escritas y orales),
presentación del dossier trimestral y
deberes.

30%

Los trabajos y el dossier deben estar completos, bien presentados, ordenados y corregidos.
Se valorará la organización clara y ordenada, la buena presentación, el uso correcto de la gramática, vocabulario y que
todas las actividades estén correctamente corregidas. Además, se puede proponer al alumno que entregue ejercicios
extraordinarios para ser evaluados.

Criterios de recuperación de trimestres
del mismo curso

No se hará recuperación de los trimestres suspendidos durante el mismo curso.

Criterios de superación del curso en
Junio

Se entenderá que el curso se ha superado cuando la media de los tres trimestres sea igual o superior a 4,5 (AS) y al menos 2
trimestres aprobados.

Exámenes y pruebas

Participación en clase y actitud

Criterios de superación extraordinaria de La prueba extraordinaria del mes de junio de 2019 será de la materia impartida durante todo el curso. El profesor podrá pedir,
Junio
si es necesario, la entrega de un dossier o un trabajo específico.
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Criterios de superación de cursos
anteriores

La materia pendiente del curso anterior se recuperará mediante un examen o trabajo específico

3º ESO ORDINARIO A,B,C

%

Tipo de actividades

60%

Se hará la media de los exámenes del trimestre.
La copia de exámenes, trabajos, redacciones o deberes se sancionará con el suspenso de esa actividad.
En los exámenes, redacciones y demás ejercicios escritos, cualquier falta de ortografía se descontará con 0,1 por cada
error hasta un máximo de 2 puntos.

20%

Las lecturas se consideran obligatorias, por tanto será condición indispensable para aprobar el trimestre haber realizado la
lectura de la obra correspondiente y las actividades señaladas por el profesor.
Los trabajos deben estar completos, bien presentados, ordenados y corregidos.

10%

Se evaluará la participación individual y colectiva. Si no cumple con las actitudes, valores y normas que marcan las
Normas de Funcionamiento del Centro de la legislación vigente, puede comportar la evaluación negativa del trimestre. Es
imprescindible traer cada día a clase el material que corresponda: dossier, libro de texto, libro de lectura. No cumplir este
requisito repercutirá en la nota final de cada trimestre.

10%

Los trabajos y el dossier deben estar completos, bien presentados, ordenados y corregidos
Se valorará la organización clara y ordenada, la buena presentación, el uso correcto de la gramática, vocabulario y que
todas las actividades estén correctamente corregidas.

Pruebas escrites

Lectura y actividades de los libros de
lectura

Participación en clase y actitud

Presentación del dossier trimestral,
deberes y actividades orales
Criterios de recuperación de trimestres
del mismo curso

No se hará recuperación de los trimestres suspendidos durante el mismo curso.

Criterios de superación del curso en
Junio

Se entenderá que el curso se ha superado cuando la media de los tres trimestres sea igual o superior a 4,5 (AS)
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Criterios de superación extraordinaria
de Junio

La prueba extraordinaria del mes de junio de 2019 será de la materia impartida durante todo el curso. El profesor podrá pedir, si
es necesario, la entrega de un dossier o un trabajo específico.

Criterios de superación de cursos
anteriores

Por lo que hace referencia a la materia pendiente de cursos anteriores, al aprobar el curso actual la materia pendiente del curso
anterior quedará aprobada.

3º ESO D, E

%

Tipo de actividades

Exámenes

40%

Se hará la media de los exámenes del trimestre.
La copia de exámenes, trabajos, redacciones o deberes se sancionará con el suspenso de esa actividad.
En los exámenes, redacciones y demás ejercicios escritos, cualquier falta de ortografía se descontará con 0,05 por cada
error hasta un máximo de 2 puntos.

Lectura y actividades de comprensión
lectora

20%

Las lecturas se consideran obligatorias, portanto será condición indispensable para aprobar el trimestre haber realizado la
lectura de la obra correspondiente y las actividades señaladas por el profesor.
Los trabajos deben estar completos, bien presentados, ordenados y corregidos.

20%

Se evaluará la participación individual y colectiva. Si no cumple con las actitudes, valores y normas que marcan las Normas
de Funcionamiento del Centro de la legislación vigente, puede comportar la evaluación negativa del trimestre. Es
imprescindible traer cada día a clase el material que corresponda: dossier, libro de lectura y material escolar. No cumplir
este requisito repercutirá en la nota final de cada trimestre.

20%

Los trabajos y el dossier deben estar completos, bien presentados, ordenados y corregidos.
Se valorará la organización clara y ordenada, la buena presentación, el uso correcto de la gramática, vocabulario y que
todas las actividades estén correctamente corregidas.

Participación en clase y actitud

Presentación del dossier trimestral,
deberes y actividades orales
Criterios de recuperación de trimestres
del mismo curso

No se hará recuperación de los trimestres suspendidos durante el mismo curso.
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Criterios de superación del curso en
Junio

Se entenderá que el curso se ha superado cuando la media de los tres trimestres sea igual o superior a 4,5 (AS)

Criterios de superación extraordinaria
de Junio

La prueba extraordinaria del mes de junio de 2019 será de la materia impartida durante todo el curso. El profesor podrá pedir, si
es necesario, la entrega de un dossier o un trabajo específico.

Criterios de superación de cursos
anteriores

Por lo que hace referencia a la materia pendiente de cursos anteriores, al aprobar el curso actual la materia pendiente del curso
anterior quedará aprobada.

4º ESO A,B,C

%

Pruebas escritas, orales..;

70%

Lectura y actividades de los libros de
lectura

20%

Presentación de trabajos escritos, orales
y actitud

10%

Criterios de recuperación de trimestres
del mismo curso
Criterios de superación del curso en
junio
Criterios de superación extraordinaria
de junio

Tipo de actividades
Se hará la media de los exámenes del trimestre.
La copia de exámenes, trabajos, redacciones o deberes se sancionará con el suspenso de esa actividad.
En los exámenes, redacciones y demás ejercicios escritos, cualquier falta de ortografía se descontará con 0,1 por cada
error sin límite.
Las lecturas se consideran obligatorias, por tanto, será condición indispensable para aprobar el trimestre haber realizado
la lectura de la obra correspondiente y las actividades señaladas por el profesor.
Los trabajos deben estar completos, bien presentados, ordenados y corregidos.
Se valorará la organización clara y ordenada, la buena presentación, el uso correcto de la gramática, vocabulario y
ortografía. En este apartado también quedan incluidas las exposiciones orales.

Se hará recuperación de los trimestres suspendidos durante todo el curso.
Se entenderá que el curso se ha superado cuando la media de los tres trimestres sea igual o superior a 4,5 (AS).
La prueba extraordinaria del mes de junio será de la materia impartida durante todo el curso. El profesor podrá pedir, si es
necesario, la entrega de un dossier o un trabajo específico.
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Criterios de superación de cursos
anteriores

Por lo que hace referencia a la materia pendiente de cursos anteriores, se realizará una prueba o la presentación de un trabajo
para recuperar el curso anterior.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA - 4 º D,E (A.V),A.O CURSO 2018 – 2019
La evaluación de la materia de Lengua y Literatura castellana supondrá aprobar cada uno de los trimestres. El principal método de evaluación será la superación de pruebas
de diferente tipología.
Dadas las características de este alumnado, el objetivo será alcanzar las competencias básicas para conseguir el Título de Graduado en ESO, para ello no podemos menos
que diversificar los criterios de evaluación de manera que sean lo suficientemente amplios y adecuados a las posibilidades de cada alumno.
▪ Para aprobar cada evaluación el alumnado deberá obtener una calificación de 4.5 como mínimo.
▪ Si el alumno/a suspende la 1ª evaluación, pero supera las otras dos evaluaciones, quedará aprobada toda la materia.
▪ Las diferentes actividades sobre lecturas se han de aprobar. Si no supera esta lectura, la evaluación quedará suspendida.
▪ Todo el alumnado que haya aprobado la materia puede presentarse para subir nota durante las pruebas extraordinarias de junio.
▪ La nota final de curso corresponderá a la media de las notas obtenidas en los 3 trimestres. Siempre se tendrá en cuenta la progresión del alumnado.
▪ Se basará en la observación y el progreso del alumno. En este sentido, se entiende que todo el proceso de evaluación es individualizado.
▪ La asignatura se configura en función de un aprendizaje por tareas con lo que la asistencia a clase y la participación en la misma es determinante.
▪ Cada evaluación gira en torno a una tarea concreta cuya planificación, realización y exposición final son evaluadas, así como la capacidad del alumno para organizar
de manera autónoma el aprendizaje.
4º ESO D,E,A.O

%

Pruebas escritas, orales, Proyectos..;

40%

Lectura y actividades de lectura.
Presentación de dossier, trabajos
escritos, orales.

20%
20%

Tipo de actividades
Se hará la media de las pruebas o proyectos del trimestre. Realización de pruebas objetivas escritas y orales, que serán
múltiples y variadas, abarcando no más de una unidad didáctica o proyecto.
La lectura de la obra correspondiente y las actividades señaladas por el profesor.
Los trabajos deben estar completos, bien presentados, ordenados y corregidos.
Se valorará la organización clara y ordenada, la buena presentación, el uso correcto de la gramática, vocabulario y
ortografía. En este apartado también quedan incluidas las exposiciones orales.
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Actitud, puntualidad..;
Criterios de recuperación de trimestres
del mismo curso
Criterios de superación del curso en
junio
Criterios de superación extraordinaria
de junio.

20%

Se valorará la actitud, la asistencia a clase y la puntualidad.

Criterios de superación de cursos
anteriores

Por lo que hace referencia a la materia pendiente de cursos anteriores, al aprobar el curso actual la materia pendiente del curso
anterior quedará aprobada.

Se hará recuperación de los trimestres suspendidos durante todo el curso.
Se entenderá que el curso se ha superado cuando la media de los tres trimestres sea igual o superior a 4,5 (AS).
La prueba extraordinaria del mes de junio será de la materia impartida durante todo el curso. El profesor podrá pedir, si es
necesario, la entrega de un dossier o un trabajo específico.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L'OPTATIVA DE LLATÍ 4T ESO – CURS 2018/2019
L’avaluació de la matèria de Llatí serà contínua, dins de cadascun dels trimestres.
El principal mètode d’avaluació són els exàmens, en les quals l'alumnat podrà dur els apunts de classe i el dossier.
Com es tracta d'una assignatura de llengua, cada prova escrita inclourà tots els continguts que s'hagin treballat fins al moment de fer la prova, incloent-hi els continguts de
llengua examinats en proves anteriors. Només es descartaran aquells continguts teòrics ja examinats que no siguin necessaris en l'aprenentatge de la llengua.
4t ESO OPTATIVA

%

Tipus d’activitat

Proves escrites

70%

Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova.

Lectura

20%

La mitjana dels exàmens, els treballs i els comentaris (escrits o a classe) sobre la lectura. Cal aprovar la mitjana aritmètica de
la lectura per poder aprovar la matèria.
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S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a l'hora de traduir i respondre les preguntes
(individual) i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva), així com les activitats
d'avaluació de la competència social. A més, no complir amb les actituds, valors i normes que marquen les Normes de
Funcionament del Centre de la legislació vigent pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.

Observació d’aula

10%

Criteris de recuperació de trimestres
del mateix curs

Cada trimestre es farà un examen de recuperació de l'avaluació anterior.

Criteris de superació de curs al juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 4,5 i s'hagin aprovat
almenys dues de les tres avaluacions.

Criteris de superació extraordinària al La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclourà tots els continguts de llengua del curs.
juny
Si s'ha de recuperar la lectura, l'alumne s'examinarà només d'una selecció de textos d'aquesta.
Criteris de superació de cursos
anteriors

Durant la primera avaluació es farà un examen de recuperació del curs anterior seguint els mateixos criteris de l'avaluació
extraordinària de juny.

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE CATALÀ
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CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS DE CATALÀ – CURS 2018 / 2019
DIMENSIÓ

%

Tipus d’activitat

Proves individuals escrites

60%

Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre. Es descomptarà 0,1 per cada falta d’ortografia (fins a un màxim d’1
punt a 1r i 2n d’ESO i fins a un màxim de 2 punts a 3r i 4t d’ESO)

Comunicació oral i dossier

Dossier amb la feina diària (5 %). Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’elaboració correcta de les
10% activitats plantejades i la correcció de les mateixes.
Activitats d’expressió oral (5%)

Lectura

20% Cada trimestre es farà una lectura obligatòria i una prova o treball d’aquesta.

Actitudinal

10% S’avaluarà la participació individual i col·lectiva, la interacció oral correcta, el respecte envers la matèria...
Els grups de PIM i Flexible assignen un 40% de la nota als exàmens, un 50% a repartir entre les 4 dimensions (comprensió lectora,
expressió escrita, expressió oral i literària) i un 10% a l’actitud. La nota màxima que podran obtenir en l’avaluació és un AS.

Grups PIM i Flexible

L’alumnat de l’Aula d’acollida s’avaluarà de forma consensuada entre la tutora de l’Aula d’acollida i la professora de Llengua
Catalana en funció dels objectius trimestrals que s’hagin acordat en el PI de cada un dels alumnes.

Per aprovar l’avaluació trimestral cal obtenir un 4,5 com a mínim cadascuna de les tres parts que formen la nota global. Si no
Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

s’aprova l’avaluació de la lectura obligatòria que correspon al trimestre, l’avaluació trimestral restarà suspesa.
Per recuperar una avaluació suspesa, cal treure una nota mitjana de 5 en l’avaluació següent. Per aprovar la matèria al final del curs
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cal obtenir una nota de 4,5 com a mínim de la mitjana de les qualificacions de les tres avaluacions trimestrals. L’alumnat pot
aprovar solament quan té dues avaluacions trimestrals del curs aprovades i sempre quan una d’aquestes és la 3a avaluació
trimestral.

Criteris de superació de curs al
juny

Criteris de superació
extraordinària al juny
Criteris de superació de cursos
anteriors

Si en acabar el curs, la mitjana de l’assignatura és inferior a 5, l’alumne/a podrà presentar-se a la convocatòria prevista al mes de
juny. La recuperació consistirà en un examen que caldrà aprovar per tal de recuperar l’assignatura.
La nota global de l’avaluació extraordinària és el resultat de l’aplicació dels percentatges següents: un 70% de la nota de la prova o
examen que avalua dels continguts del curs i un 30% de la nota d’un dossier d’activitats.

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.
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4. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT D’EXPERIMENTALS

L’avaluació de la matèria de Biologia i Geologia serà contínua, dins de cadascun dels trimestres.
A) La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris
1r ESO ORDINARI
BIOLOGIA I GEOLOGIA

%

TIPUS D´ACTIVITAT

Proves escrites

40

Es realitzaran proves per avaluar les competències adquirides.
Per tal de superar el trimestre, la mitjana de les proves escrites ha de ser superior a 3.

Dossiers / Treball laboratori

50

-

Observació d´aula

10

Dossier: es valorarà la presentació acurada i ordenada incloent: Portada, índex, apunts, esquemes, activitats anotades i
corregides això com qualsevol activitat realitzada a l’aula.
Treball de laboratori: Informes de laboratoris, opinions, resums, etc.

Participació individual i col·lectiva, puntualitat, la realització de les tasques encomanades durant les sessions i el comportament a classe.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

Cada trimestre no assolit es recuperarà al començament del següent, mitjançant una Prova escrita i/o activitats proposades pel professorat. En el
cas del tercer trimestre, la recuperació es realitzarà abans de que acabi el curs.

Criteri de superació del curs al
juny

La Mitjana aritmètica de les tres avaluacions haurà de ser igual o superior a 5.
Per poder calcular aquesta mitjana serà necessari tenir 2 dels 3 trimestres assolits. El 3r trimestre haurà de ser, obligatòriament, un dels trimestres
assolits.
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Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova de recuperació serà global, de tot el curs, o només del 3r trimestre.
Aquesta prova inclourà tot allò treballat durant el 3r trimestre o tot el curs, segons sigui el cas, i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,5
punts a la prova escrita.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis

A)

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris

1r ESO DIVERSITAT
BIOLOGIA I GEOLOGIA

%

TIPUS D´ACTIVITAT

Proves escrites

30

Es realitzaran proves per avaluar les competències adquirides.
Per tal de superar el trimestre, la mitjana de les proves escrites ha de ser superior a 3.
-

Dossiers / Treball laboratori

60

Observació d´aula

10

-

Dossier: es valorarà la presentació acurada i ordenada incloent: Portada, índex, apunts, esquemes, activitats anotades i
corregides això com qualsevol activitat realitzada a l’aula.
Treball de laboratori: Informes de laboratoris, opinions, resums, etc.
Altres projectes relacionats amb l’assignatura.

Participació individual i col·lectiva, puntualitat, la realització de les tasques encomanades durant les sessions i el comportament a classe.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

Cada trimestre no assolit es recuperarà al començament del següent, mitjançant una Prova escrita i/o activitats proposades pel professorat. En el
cas del tercer trimestre, la recuperació es realitzarà abans de que acabi el curs.

Criteri de superació del curs al
juny

La Mitjana aritmètica de les tres avaluacions haurà de ser igual o superior a 5.
Per poder calcular aquesta mitjana serà necessari tenir 2 dels 3 trimestres assolits. El 3r trimestre haurà de ser, obligatòriament, un dels trimestres
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assolits.
Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova de recuperació serà global, de tot el curs, o només del 3r trimestre.
Aquesta prova inclourà tot allò treballat durant el 3r trimestre o tot el curs, segons sigui el cas, i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,5
punts a la prova escrita.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis

Criteris de superació de cursos
anteriors

A) La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris
3r ESO ORDINARI
BIOLOGIA I GEOLOGIA

%

TIPUS D´ACTIVITAT

Proves escrites

60

Es realitzaran proves per avaluar les competències adquirides.
Per tal de superar el trimestre, la mitjana de les proves escrites ha de ser superior a 3,5.

Dossiers / Treball laboratori

30

-

Observació d´aula

10

Dossier: es valorarà la presentació acurada i ordenada incloent: Portada, índex, apunts, esquemes, activitats anotades i
corregides això com qualsevol activitat realitzada a l’aula.
Treball de laboratori: Informes de laboratoris, opinions, resums, etc.

Participació individual i col·lectiva, puntualitat, la realització de les tasques encomanades durant les sessions i el comportament a
classe.
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Criteris de recuperació de trimestres
del mateix curs

Cada trimestre no assolit es recuperarà al començament del següent, mitjançant una Prova escrita i/o activitats proposades pel professorat.
En el cas del tercer trimestre, la recuperació es realitzarà abans de que acabi el curs.

Criteri de superació del curs al juny

La Mitjana aritmètica de les tres avaluacions haurà de ser igual o superior a 5.
Per poder calcular aquesta mitjana serà necessari tenir 2 dels 3 trimestres assolits. El 3r trimestre haurà de ser, obligatòriament, un dels
trimestres assolits.

Criteris de superació extraordinària
al juny

La prova de recuperació serà global, de tot el curs, o només del 3r trimestre.
Aquesta prova inclourà tot allò treballat durant el 3r trimestre o tot el curs, segons sigui el cas, i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana amb el dossier és
de 3,5 punts a la prova escrita.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aquells alumnes que tinguin pendents les matèries de Biologia i Geologia de 1r d’ESO i/o la Física i Química de 2n d’ESO, es considerarà que
les han recuperat en aprovar les matèries de 3r d’ESO de Biologia i Geologia i Física i Química, respectivament.

1) La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris
4t ESO ORDINARI
BIOLOGIA I GEOLOGIA
Proves escrites

%

TIPUS D´ACTIVITAT

70 Es realitzaran proves per avaluar les competències adquirides.
Per tal de superar el trimestre, la mitjana de les proves escrites ha de ser superior a 4.
-

Dossiers / Treball laboratori

20

-

Dossier: es valorarà la presentació acurada i ordenada incloent: Portada, índex, apunts, esquemes, activitats anotades i
corregides això com qualsevol activitat realitzada a l’aula.
Treball de laboratori: Informes de laboratoris, opinions, resums, etc.
Altres treballs proposats relacionats amb els continguts de l’assignatura.
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Observació d´aula

10 Participació individual i col·lectiva, puntualitat, la realització de les tasques encomanades durant les sessions i el comportament a classe.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

Cada trimestre no assolit es recuperarà al començament del següent, mitjançant una Prova escrita i/o activitats proposades pel professorat. En
el cas del tercer trimestre, la recuperació es realitzarà abans de que acabi el curs.

Criteri de superació del curs al
juny

La Mitjana aritmètica de les tres avaluacions haurà de ser igual o superior a 5.
Per poder calcular aquesta mitjana serà necessari tenir 2 dels 3 trimestres assolits. El 3r trimestre haurà de ser, obligatòriament, un dels
trimestres assolits.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova de recuperació serà global, de tot el curs, o només del 3r trimestre.
Aquesta prova inclourà tot allò treballat durant el 3r trimestre o tot el curs, segons sigui el cas, i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana amb el dossier és de
3,5 punts a la prova escrita.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aquells alumnes amb la Biologia i Geologia de 3r d’ESO pendent i que no estiguin cursant l’optativa de Biologia i Geologia de 4t d’ESO,
hauran de realitzar un conjunt d’activitats per tal d’assolir les competències bàsiques no assolides el curs anterior. Aquestes activitats
poden estar orientades a realitzar proves d’avaluació, treballs o exposicions. En el cas que els alumnes sí estiguin cursant l’optativa de
Biologia i Geologia de 4t, en aprovar la matèria de 4t quedarà automàticament recuperada la Biologia i Geologia de 3r.

A) La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris
4t ESO DIVERSITAT
BIOLOGIA I GEOLOGIA
Proves escrites

%

TIPUS D´ACTIVITAT

40 Es realitzaran proves per avaluar les competències adquirides.
Per tal de superar el trimestre, la mitjana de les proves escrites ha de ser superior a 4.
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Dossiers / Treball laboratori

50

-

Dossier: es valorarà la presentació acurada i ordenada incloent: Portada, índex, apunts, esquemes, activitats anotades i
corregides això com qualsevol activitat realitzada a l’aula.
Treball de laboratori: Informes de laboratoris, opinions, resums, etc.

Observació d´aula

10 Participació individual i col·lectiva, puntualitat, la realització de les tasques encomanades durant les sessions i el comportament a classe.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

Cada trimestre no assolit es recuperarà al començament del següent, mitjançant una Prova escrita i/o activitats proposades pel professorat. En
el cas del tercer trimestre, la recuperació es realitzarà abans de que acabi el curs.

Criteri de superació del curs al
juny

La Mitjana aritmètica de les tres avaluacions haurà de ser igual o superior a 5.
Per poder calcular aquesta mitjana serà necessari tenir 2 dels 3 trimestres assolits. El 3r trimestre haurà de ser, obligatòriament, un dels
trimestres assolits.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova de recuperació serà global, de tot el curs, o només del 3r trimestre.
Aquesta prova inclourà tot allò treballat durant el 3r trimestre o tot el curs, segons sigui el cas, i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana amb el dossier és de
3,5 punts a la prova escrita.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aquells alumnes amb la Biologia i Geologia de 3r d’ESO pendent i que no estiguin cursant l’optativa de Biologia i Geologia de 4t d’ESO, hauran de
realitzar un conjunt d’activitats per tal d’assolir les competències bàsiques no assolides el curs anterior. Aquestes activitats poden estar
orientades a realitzar proves d’avaluació, treballs o exposicions.
En el cas que els alumnes sí que estiguin cursant l’optativa de Biologia i Geologia de 4t, en aprovar la matèria de 4t quedarà automàticament
recuperada la Biologia i Geologia de 3r.
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A) La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris
2n ESO ORDINARI
FÍSICA I QUÍMICA

%

TIPUS D´ACTIVITAT

Proves escrites

50

Es realitzaran proves per avaluar les competències adquirides.
Per tal de superar el trimestre, la mitjana de les proves escrites ha de ser superior a 3.

Dossiers / Treball laboratori

40

-

Observació d´aula

10

Dossier: es valorarà la presentació acurada i ordenada incloent: Portada, índex, apunts, esquemes, activitats anotades i
corregides això com qualsevol activitat realitzada a l’aula.
Treball de laboratori: Informes de laboratoris, opinions, resums, etc.

Participació individual i col·lectiva, puntualitat, la realització de les tasques encomanades durant les sessions i el comportament a classe.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

Cada trimestre no assolit es recuperarà al començament del següent, mitjançant una Prova escrita i/o activitats proposades pel professorat. En el
cas del tercer trimestre, la recuperació es realitzarà abans de que acabi el curs.

Criteri de superació del curs al
juny

La Mitjana aritmètica de les tres avaluacions haurà de ser igual o superior a 5.
Per poder calcular aquesta mitjana serà necessari tenir 2 dels 3 trimestres assolits. El 3r trimestre haurà de ser, obligatòriament, un dels
trimestres assolits.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova de recuperació serà global, de tot el curs, o només del 3r trimestre.
Aquesta prova inclourà tot allò treballat durant el 3r trimestre o tot el curs, segons sigui el cas, i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis, que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,5
punts a la prova escrita.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis.

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aquells alumnes que tinguin pendent la matèria de Biologia i Geologia de 1r d’ESO, seran informats sobre les activitats que hauran de realitzar al
llarg del curs per tal de superar les competències bàsiques no assolides. Aquestes activitats poden estar orientades a realitzar proves d’avaluació,
treballs o exposicions
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Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova de recuperació serà global, de tot el curs, o només del 3r trimestre.
Aquesta prova inclourà tot allò treballat durant el 3r trimestre o tot el curs, segons sigui el cas, i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,5
punts a la prova escrita.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis.

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aquells alumnes que tinguin pendents les matèries de Biologia i Geologia de 1r d’ESO i/o la Física i Química de 2n d’ESO, es considerarà que les
han recuperat en aprovar les matèries de 3r d’ESO de Biologia i Geologia i Física i Química respectivament.

A) La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris
3r ESO ORDINARI
FÍSICA I QUÍMICA

%

TIPUS D´ACTIVITAT

Proves escrites

60 Es realitzaran proves per avaluar les competències adquirides.
Per tal de superar el trimestre, la mitjana de les proves escrites ha de ser superior a 3,5.

Dossiers / Treball laboratori

30

-

Dossier: es valorarà la presentació acurada i ordenada incloent: portada, índex, apunts, esquemes, activitats anotades i
corregides, així com qualsevol activitat realitzada a l’aula.
Treball de laboratori: Informes de laboratoris, opinions, resums, etc.

Observació d´aula

10 Participació individual i col·lectiva, puntualitat, la realització de les tasques encomanades durant les sessions i el comportament a classe.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

Cada trimestre no assolit es recuperarà al començament del següent, mitjançant una prova escrita i/o activitats proposades pel professorat.
En el cas del tercer trimestre, la recuperació es realitzarà abans de que acabi el curs.
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Criteri de superació del curs al juny

La Mitjana aritmètica de les tres avaluacions haurà de ser igual o superior a 5.
Per poder calcular aquesta mitjana serà necessari tenir 2 dels 3 trimestres assolits. El 3r trimestre haurà de ser, obligatòriament, un dels
trimestres assolits.

Criteris de superació extraordinària La prova de recuperació serà global, de tot el curs, o només del 3r trimestre.
al juny
Aquesta prova inclourà tot allò treballat durant el 3r trimestre o tot el curs, segons sigui el cas, i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana amb el dossier és de
3,5 punts a la prova escrita.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis.
Criteris de superació de cursos
anteriors

Aquells alumnes que tinguin pendents les matèries de Biologia i Geologia de 1r d’ESO i/o la Física i Química de 2n d’ESO, es considerarà que les
han recuperat en aprovar les matèries de 3r d’ESO de Biologia i Geologia i Física i Química respectivament.

A) La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris
4t ESO ORDINARI
FÍSICIA I QUÍMICA

%

TIPUS D´ACTIVITAT

Proves escrites

70 Es realitzaran proves per avaluar les competències adquirides.
Per tal de superar el trimestre, la mitjana de les proves escrites ha de ser superior a 4.

Dossiers / Treball laboratori

20

-

Observació d´aula

Dossier: es valorarà la presentació acurada i ordenada incloent: Portada, índex, apunts, esquemes, activitats anotades i
corregides això com qualsevol activitat realitzada a l’aula.
Treball de laboratori: Informes de laboratoris, opinions, resums, etc.

10 Participació individual i col·lectiva, puntualitat, la realització de les tasques encomanades durant les sessions i el comportament a classe.
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Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

Cada trimestre no assolit es recuperarà al començament del següent, mitjançant una Prova escrita i/o activitats proposades pel professorat.
En el cas del tercer trimestre, la recuperació es realitzarà abans de que acabi el curs.

Criteri de superació del curs al juny

La Mitjana aritmètica de les tres avaluacions haurà de ser igual o superior a 5.
Per poder calcular aquesta mitjana serà necessari tenir 2 dels 3 trimestres assolits. El 3r trimestre haurà de ser, obligatòriament, un dels
trimestres assolits.

Criteris de superació extraordinària La prova de recuperació serà global, de tot el curs, o només del 3r trimestre.
al juny
Aquesta prova inclourà tot allò treballat durant el 3r trimestre o tot el curs, segons sigui el cas, i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana amb el dossier és de
3,5 punts a la prova escrita.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Criteris de superació de cursos
anteriors

Aquells alumnes amb la Física i Química de 3r d’ESO pendent i que no estiguin cursant l’optativa de Física i Química de 4t d’ESO, hauran
de realitzar un conjunt d’activitats per tal d’assolir les competències bàsiques no assolides el curs anterior. Aquestes activitats poden
estar orientades a realitzar proves d’avaluació, treballs o exposicions. En el cas que els alumnes sí estiguin cursant l’optativa de Física i
Química de 4t, en aprovar la matèria de 4t quedarà automàticament recuperada la Física i Química de 3r.

A) La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris
4t ESO DIVERSITAT
FÍSICIA I QUÍMICA

%

TIPUS D´ACTIVITAT

Proves escrites

40 Es realitzaran proves per avaluar les competències adquirides.
Per tal de superar el trimestre, la mitjana de les proves escrites ha de ser superior a 4.

Dossiers / Treball laboratori

50

-

Dossier: es valorarà la presentació acurada i ordenada incloent: Portada, índex, apunts, esquemes, activitats anotades i
corregides això com qualsevol activitat realitzada a l’aula.
Treball de laboratori: Informes de laboratoris, opinions, resums, etc.
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Observació d´aula

10 Participació individual i col·lectiva, puntualitat, la realització de les tasques encomanades durant les sessions i el comportament a classe.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

Cada trimestre no assolit es recuperarà al començament del següent, mitjançant una Prova escrita i/o activitats proposades pel professorat.
En el cas del tercer trimestre, la recuperació es realitzarà abans de que acabi el curs.

Criteri de superació del curs al juny

La Mitjana aritmètica de les tres avaluacions haurà de ser igual o superior a 5.
Per poder calcular aquesta mitjana serà necessari tenir 2 dels 3 trimestres assolits. El 3r trimestre haurà de ser, obligatòriament, un dels
trimestres assolits.

Criteris de superació extraordinària La prova de recuperació serà global, de tot el curs, o només del 3r trimestre.
al juny
Aquesta prova inclourà tot allò treballat durant el 3r trimestre o tot el curs, segons sigui el cas, i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana amb el dossier és de
3,5 punts a la prova escrita.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Criteris de superació de cursos
anteriors

Aquells alumnes amb la Física i Química de 3r d’ESO pendent i que no estiguin cursant l’optativa de Física i Química de 4t d’ESO, hauran
de realitzar un conjunt d’activitats per tal d’assolir les competències bàsiques no assolides el curs anterior. Aquestes activitats poden
estar orientades a realitzar proves d’avaluació, treballs o exposicions. En el cas que els alumnes sí estiguin cursant l’optativa de Física i
Química de 4t, en aprovar la matèria de 4t quedarà automàticament recuperada la Física i Química de 3r.
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5. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ
CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS D’EDUCACIÓ FÍSICA – CURS 2018 - 2019
L’avaluació de la matèria d’Educació Física serà contínua, dins de cadascun dels trimestres.
El principal mètode d’avaluació seran les proves pràctiques així com també la participació, l’assoliment dels continguts teòrics, dels hàbits higiènics i del compliment
de la normativa. Hauran de tenir un mínim de puntuació en els cinc àmbits avaluats per tal d’assolir la matèria.
A final de curs es tindrà en compte per arrodonir a l’alça si s’ha participat en totes les activitats i sortides programades pel departament d’Educació Física i s’ha
participat en una activitat puntual fora de l’horari lectiu.
En cas de no assistir a un examen caldrà portar un justificant oficial per poder tornar-lo a fer.
En cas de no participar activament en les sortides, caldrà justificar-ho i lliurar un treball complementari en què només es podrà treure, com a màxim, assoliment
satisfactori.
Tractament a la diversitat:
Els criteris d’avaluació seran els mateixos que en els grups ordinaris però no se’ls avaluarà de la part dels exàmens teòrics.
El alumnes amb alguna discapacitat motriu, se´ls adaptarà el treball pràctic en funció de les seves capacitats i se´ls avaluarà conforme la seva adaptació.
ESO

%

Treballs i qüestionaris

10% Es poden demanaran treballs i/o qüestionaris en relació als continguts treballats durant el trimestre.

Exàmens teòrics

20% Es faran exàmens teòrics dels continguts treballats durant el trimestre.

Proves físiques i exàmens
pràctics

30%

Participació

20%

Tipus d’activitat

Es faran diferents proves pràctiques per saber el nivell esportiu i de rendiment dels alumnes en els continguts treballats,
ponderant en funció de les aptituds i capacitats físiques i del nivell d'entrenament.
Es valorarà el grau d´implicació en el treball diari. Predisposició, motivació, participació activa en les classes i interès.
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Hàbits higiènics i compliment
de la normativa

Es valorarà el portar roba adient per a la pràctica i el canvi de roba en finalitzar les classes i el compliment específic de la
normativa d´Educació Física. L’organització de l'equip ben ordenada, la bona feina, que el material sigui ben emprat i el
20% respecte als companys i companyes.
Cal treballar la comunicació entre els alumnes i la bona relació personal.
La seguretat del esport està en les mans dels alumnes. Cal intentar no fer mal, ni lesionar.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

Es farà recuperació dels trimestres suspesos sempre que no s’hagi superat els apartats de coneixement i treballs. En aquest cas, la
nota màxima que podrà obtenir una vegada recuperat el trimestre, serà, com a màxim, d’assoliment satisfactori.

Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana dels tres trimestres sigui d’assoliment satisfactori independentment que tingui
algun trimestre suspès.
Si l’alumne o alumna té suspesos un o dos trimestres, haurà de fer la recuperació de la part de continguts i coneixements o
lliurament d’un treball escrit.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclourà tots els continguts del curs amb un exàmen de coneixements.

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS DE VISUAL I PLÀSTICA– CURS 2018/2019
Aquesta avaluació funcionarà, principalment, a partir de les activitats que realitzaran els alumnes. Aquestes activitats, a mesura que es vagin treballant els diferents
continguts del trimestre inclouran més tècniques, procediments i conceptes a tenir en compte per part de l’alumnat.
S’han de realitzar totes les làmines i activitats. Si alguna no es presenta es puntuarà amb un zero. Si es presenta amb retard es baixarà un punt de la puntuació final
de la tasca. El fet de no dur reiteradament el material obligatori comportarà la pèrdua d’un punt en la nota final de la làmina.
La nota de les làmines i activitats es valorarà del NA (no assoliment) al AE (assoliment excel·lent). Reflectirà el nivell d’assoliment de les competències bàsiques que
es tractin en cada treball, dels continguts teòrics i pràctics i l’actitud de l’alumne.
Aquests criteris d’avaluació són comuns per als grups ordinaris i per als grups de diversitat.
1r ESO ORDINARI

%

Tipus d’activitat

Percepció i interpretació

20%

Realització d’esquemes, ús adequat del vocabulari específic de la matèria, lectura i comprensió de
textos específics, observació i anàlisi d’imatges.

Procediments

Activitats realitzades a l’aula. Es valorarà la qualitat de la peça final que l’alumne entrega al docent i el
40% procés que ha seguit per arribar al resultat gràfic. Cada activitat tractarà uns conceptes explicats amb
anterioritat els quals l’alumne haurà d’aplicar.

Actituds

Es valorarà la predisposició per realitzar les activitats proposades pel docent, l’atenció i la participació
40% en l’aula i el compliment de les Normes de Funcionament del Centre i les indicades pel docent.
L’incompliment d’algun d’aquests ítems o de diversos suposarà una avaluació negativa.

Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs

No es farà recuperació de trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs al juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a un
AS (assoliment satisfactori) independentment que tingui algun trimestre suspès.

Criteris de superació extraordinària al juny

En el cas que l’alumne no hagi superat la matèria a inicis de juny haurà de realitzar un examen basat en els
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continguts principals tractats al llarg del curs.
Criteris de superació de cursos anteriors

L’alumnat ve de primària per tant no s’ha de recuperar cap curs anterior al nivell de primer de l’ESO.

Criteris d’avaluació generals de Visual i plàstica– CURS 2018/2019
Aquesta avaluació funcionarà, principalment, a partir de les activitats que realitzaran els alumnes. Aquestes activitats, a mesura que es vagin treballant els diferents
continguts del trimestre inclouran més tècniques, procediments i conceptes a tenir en compte per part de l’alumnat.
S’han de realitzar totes les làmines i activitats. Si alguna no es presenta es puntuarà amb un zero. Si es presenta amb retard es baixarà un punt de la puntuació final
de la tasca. El fet de no dur reiteradament el material obligatori comportarà la pèrdua d’un punt en la nota final de la làmina.
La nota de les làmines i activitats es valorarà del NA (no assoliment) al AE (assoliment excel·lent). Reflectirà el nivell d’assoliment de les competències bàsiques que
es tractin en cada treball, dels continguts teòrics i pràctics i l’actitud de l’alumne.
Aquests criteris d’avaluació són comuns per als grups ordinaris i per als grups de diversitat.
3r ESO ORDINARI

%

Tipus d’activitat
Es valorarà que l’alumne demostri haver entès els conceptes que s’estan tractant a partir de l’entrega

Percepció i interpretació

20%

d’esquemes amb els continguts tractats a l’aula, anàlisi d’imatges i de l’ús del vocabulari específic de la
matèria.
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Procediments

40%

Activitats realitzades a l’aula. Es valorarà la qualitat de la peça final que l’alumne entrega al docent i el
procés que ha seguit per arribar al resultat gràfic. Cada activitat tractarà uns conceptes explicats.
Es valorarà la predisposició per realitzar les activitats proposades pel docent, l’atenció i la participació en

Actituds

20%

l’aula i el compliment de les Normes de Funcionament del Centre i les indicades pel docent.
L’incompliment d’algun d’aquests ítems o de diversos suposarà una avaluació negativa.

Criteris de recuperació de trimestres mateix
curs

Criteris de superació de curs al juny

Criteris de superació extraordinària al juny

No es farà recuperació de trimestres suspesos durant el mateix curs.

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a un AS
(assoliment satisfactori) independentment que tingui algun trimestre suspès.
En el cas que l’alumne no hagi superat la matèria a inicis de juny haurà de realitzar un examen basat en els
continguts principals tractats al llarg del curs.
Si s’aprova visual i plàstica de 3r automàticament queden recuperats els cursos anteriors.

Criteris de superació de cursos anteriors

Si no es realitza aquesta optativa de 4t, al llarg del curs el professorat encarregat lliurarà un dossier de recuperació
per als alumnes de 4t que no hagin superat l’assignatura a tercer.
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Criteris d’avaluació generals de Visual i plàstica– CURS 2018/2019
Aquesta avaluació funcionarà, principalment, a partir de les activitats que realitzaran els alumnes. Aquestes activitats, a mesura que es vagin treballant els diferents
continguts del trimestre inclouran més tècniques, procediments i conceptes a tenir en compte per part de l’alumnat.
S’han de realitzar totes les làmines i activitats. Si alguna no es presenta es puntuarà amb un zero. Si es presenta amb retard es baixarà un punt de la puntuació final
de la tasca. El fet de no dur reiteradament el material obligatori comportarà la pèrdua d’un punt en la nota final de la làmina.
La nota de les làmines i activitats es valorarà del NA (no assoliment) al AE (assoliment excel·lent). Reflectirà el nivell d’assoliment de les competències bàsiques que
es tractin en cada treball, dels continguts teòrics i pràctics i l’actitud de l’alumne.
Aquests criteris d’avaluació són comuns per als grups ordinaris i per als grups de diversitat.
4rt ESO OPTATIVA

%

Tipus d’activitat

Percepció i interpretació

20% Produccions de l'alumnat escrites (esquemes, apunts...), ús del vocabulari específic, anàlisi d’imatges.
Activitats realitzades a l’aula. Es valorarà la qualitat de la peça final que l’alumne entrega al docent i

Procediments

40% el procés que ha seguit per arribar al resultat gràfic. Cada activitat tractarà uns conceptes explicats
amb anterioritat els quals l’alumne haurà d’aplicar.

Actituds

20%
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Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs

Criteris de superació de curs al juny

Criteris de superació extraordinària al juny

No es farà recuperació de trimestres suspesos durant el mateix curs.
S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a un
AS (assoliment satisfactori) independentment que tingui algun trimestre suspès.
En cas de no superar el curs, l’alumne haurà de fer un examen.
Si s’aprova l’optativa de visual i plàstica de 4t automàticament queden recuperats els cursos anteriors.

Criteris de superació de cursos anteriors

Si no es realitza aquesta optativa de 4t, al llarg del curs el professorat encarregat lliurarà un dossier de
recuperació per als alumnes de 4t que no hagin superat l’assignatura a tercer.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS DE MÚSICA – CURS 2018/2019
1.
2.
3.

Identificar auditivament i representar gràficament les qualitats físiques del so, argumentant les raons per les quals el material sonor passa a considerar-se música.
Comparar i establir les diferències entre les diverses maneres de percebre la música.
Reconèixer auditivament i expressar oralment i per escrit, amb grafies convencionals i/o alternatives, els elements i els patrons musicals bàsics que organitzen la música
(ritme, melodia, textura, timbre, estructura i dinàmica).
4. Comunicar els atributs que defineixen els estils musicals que tenen més presència en l’entorn social.
5. Utilitzar els criteris de classificació dels instruments musicals i de les veus humanes per al seu reconeixement, creació o identificació.
6. Identificar auditivament el timbre dels instruments més representatius i les tessitures vocals.
7. Utilitzar les eines tecnològiques de suport a l’escolta, la interpretació, la creació i la recerca de coneixement.
8. Interpretar el repertori treballat a l’aula (amb instruments, veu o el cos) fent servir les tècniques adequades, amb sincronia, expressivitat, eurítmia i participació activa.
9. Compondre i improvisar peces o fragments senzills seguint les pautes establertes i també de forma oberta.
10. Reflexionar i debatre amb respecte i empatia sobre les experiències d’aprenentatge musical a l’aula, tot aportant exemples i experiències pròpies de l’ús dels coneixements
musicals en la vida quotidiana.
11. Establir les vinculacions de la música amb d’altres arts i usos socials.
12. Generar dinàmiques de treball col·laboratiu i d’ajut entre iguals en els procediments de pràctica musical.
1r ESO ORDINARI

%

Proves escrites i/o orals

50

Proves d´expressió musical

40
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fetes a classe.

Criteris d’Avaluació

Pàg. 35 de 76

Criteris d’avaluació INS Joan Oró Curs 2018/19

S´avalua l’actitud i del treball diari mitjançant l’observació directa i diària, s’ha d’avaluar la
participació, l’interés i l’esforç (actitud positiva i bona predisposició, portar el material, nombre
de faltes injustificades i retards, fer les tasques prescrites per a casa, lliurar a temps els treballs,
compte en la redacció, en l’ortografia, etc.), i també la faena feta a classe (activitats de classe i
dossier).

Valoració de l´actitud i del treball diari

10

Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs

Es recupera a final de curs sempre que la mitjana dels tres trimestres sigui d´Assoliment Satisfactori.

Criteris de superació de curs al juny

S´entrendrà que el curs s´ha superat quan els tres trimestres estiguin aprovats.

Criteris de superació extraordinària al juny

Es farà un prova escrita on s´inclourà tots el continguts del curs.

Criteris de superació de cursos anteriors

Aprovant el curs actual quedarà aprovat el curs anterior.

1. Explicitar les estratègies per experimentar l’escolta reflexiva i saber utilitzar-la de forma creativa.
2. Identificar durant l’escolta musical patrons musicals d’ordre rítmic, melòdic, de textura, harmònics, tímbrics, dinàmics, formals i estilístics.
3. Expressar verbalment els coneixements deduïts i/o aplicats durant el procés d’escolta musical.
4. Transferir habilitats perceptives i saber comunicar-les en els espais de reflexió compartida a l’aula.
5. Demostrar el domini tècnic necessari per a la interpretació en l’àmbit instrumental, vocal i corporal.
6. Compondre i improvisar peces o fragments musicals a partir d’orientacions en el tractament dels elements rítmics, melòdics i harmònics.
7. Mostrar interès, participació, iniciativa, ajut entre iguals i respecte en el procés d’assaig i interpretació del repertori.
8. Proposar, aportar i fer ús d’eines tecnològiques i programari de suport a la percepció, la interpretació, la creativitat i la recerca de coneixement.
9. Reflexionar i debatre amb respecte i empatia sobre les experiències d’aprenentatge musical a l’aula, el gust i les preferències musicals.
10. Reflexionar i debatre sobre el consum dels productes musicals, la contaminació acústica i la seva repercussió en les societats modernes.
11. Identificar i comprendre les vinculacions i els efectes de la música en altres arts i disciplines.
12. Transferir els coneixements musicals assolits a l’aula i fora d’ella, aportant exemples i experiències pròpies de coneixements musicals, per realitzar accions o
generar projectes de caràcter axiològic i prosocial.
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2n ESO ORDINARI

%

Tipus d’activitat

Proves escrites i/o orals

50

Realització de proves escrites i/o orals relacionades amb els continguts teòrics de la
matèria.

Proves d´expressió musical

40

s alorarà la interpretaci individual i grupal dels alumnes, en activitats de moviment,
instrumentals, d’e pressi vocal i cant i exercicis rítmics, i també de les activitats d’audici
musical fetes a classe.

Valoració de l´actitud i del treball diari

10

S´avalua l’actitud i del treball diari mit an ant l’obser aci directa i diària, s’ha d’a aluar la
participaci , l’inter s i l’es or actitud positi a i bona predisposici , portar el material,
nombre de faltes injustificades i retards, fer les tasques prescrites per a casa, lliurar a
temps els treballs, compte en la redacci , en l’ortogra ia, etc.), i també la faena feta a
classe (activitats de classe i dossier).

Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs

Es recupera a final de curs sempre que la mitjana dels tres trimestres sigui d´Assoliment
Satisfactori.

Criteris de superació de curs al juny

S´entrendrà que el curs s´ha superat quan els tres trimestres estiguin aprovats.

Criteris de superació extraordinària al juny

Es farà un prova escrita on s´inclourà tots el continguts del curs.

Criteris de superació de cursos anteriors

Aprovant el curs actual quedarà aprovat el curs anterior.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS DE MÚSICA – CURS 2018/2019
1. Definir els processos d’ordre cognitiu i emocional que intervenen en les fases de percepció i comprensió musical.
2. Ser capaç de comunicar i argumentar el gust musical propi i de respectar els gustos i les identitats musicals dels altres.
3. Fer ús de l’escolta analítica i reflexiva, mostrant curiositat i iniciativa, per expressar opinions i coneixements sobre la diversitat d’estils musicals de forma personal,
crítica i creativa.
4. Relacionar de forma integrada els coneixements teoricopràctics de la música amb relació al seu context de creació i funció cultural.
5. Saber exposar els criteris estètics i estilístics que permeten identificar les músiques diverses que s’escolten en els mitjans de comunicació i en l’entorn ambiental
quotidià.
6. Interpretar el repertori musical amb la veu, els instruments i el cos a partir d’un procés de treball estratègic i amb iniciativa personal.
7. Crear composicions a partir del consens general, les orientacions i les finalitats preteses, fent servir una àmplia gama de recursos i suports.
8. Utilitzar eines i recursos per al tractament i edició del so i la imatge a partir del disseny de projectes personals i/o col·laboratius.
9. Presentar i defensar projectes de treball i/o recerca entorn de la música.
10. Elaborar propostes interdisciplinàries vinculades a les arts escèniques o d’altres disciplines.
11. Ser capaç d’identi icar i conèixer les professions vinculades a la música des dels diversos usos i enfocaments.
12. Mostrar iniciativa en l’ús dels coneixements assolits a l’aula i fora d’ella per dur a terme accions o generar projectes de caràcter axiològic i social.
4rt ESO ORDINARI

%

Proves escrites i/o orals

50

Tipus d’activitat
Realització de proves escrites i/o orals relacionades amb els continguts teòrics de la matèria.

Proves d´expressió musical

40

s alorarà la interpretaci individual i grupal dels alumnes, en activitats de moviment,
instrumentals, d’e pressi vocal i cant i exercicis rítmics, i també de les activitats d’audici
musical fetes a classe.

Valoració de l´actitud i del treball diari

10

S´avalua l’actitud i del treball diari mit an ant l’obser aci directa i diària, s’ha d’a aluar la
participaci , l’inter s i l’es or
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Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs

Es recupera a final de curs sempre que la mitjana dels tres trimestres sigui d´Assoliment
Satisfactori.

Criteris de superació de curs al juny

S’entendrà que el curs s´ha superat quan els tres trimestres estiguin aprovats.

Criteris de superació extraordinària al juny

Es farà un prova escrita on s´inclourà tots el continguts del curs.

Criteris de superació de cursos anteriors

Es donarà la possibilitat d´entregar un treball o presentar-se a examen per aprovar els cursos
anteriors.
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6. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT D’IDIOMES
CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS DE LLENGÜES ESTRANGERES - ANGLÈS – CURS 2018-2019
En aquest curs treballarem amb el llibre Advanced English in Use de l’editorial Burlington Books. Aquest és un mètode que treballa en profunditat totes les habilitats
(comprensió lectora i oral, així com expressió escrita i oral). S’aprofitaran les hores de desdoblament de grup per treballar les activitats de producció lingüística.
1r, 2n, 3r i 4t ESO ORDINARI

%

Tipus d’activitat

Proves

Copiar o deixar copiar en un examen, prova, test, etc., encara que l’ajuda sigui només per a una part de la prova, suposarà
60%i un No assoliment d’aquesta prova.
Si hi ha indicis que l’alumne/a ha copiat, el professor podrà exigir-li que repeteixi la prova.

Treballs diversos

Redaccions, minitests de verbs o vocabulari, projectes comunicatius, diàlegs, escenificacions, presentacions orals, treballs
20% de projecte en grup, i qualsevol altra activitat realitzada a l’aula que serveixi al docent per avaluar de manera continuada
l’alumnat.

Dossier / Workbook

El dossier i/o workbook s’ha de lliurar al professor en la data fixada. En cas de lliurar-se més tard, es descomptarà un punt
10% per cada dia lectiu d’endarreriment. No s’acceptaran dossiers fotocopiats d’una altra persona o que no siguin propis de
l’alumne.

Actitud

La nota d’actitud s’aconseguirà: mostrant interès per la matèria, participant a classe i parlant sempre en anglès.
10% Cada negatiu de classe restarà 0.25 de la nota global de l’avaluació, sense límit.
3 positius de classe eliminaran 1 negatiu.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs al

Per aprovar el curs al juny cal haver aprovat com a mínim dos trimestre (un dels quals ha de ser obligatòriament el tercer). La
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juny

nota global del curs es calcularà fent la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre que l’alumne/a hagi aprovat almenys
dos trimestres, un dels quals ha de ser el tercer.
La prova extraordinària del mes de juny inclourà tots els continguts del curs.
En cas d’aprovar aquesta prova, la nota màxima serà Assoliment satisfactori (AS).

Criteris de superació
extraordinària al juny
Criteris de superació de cursos
anteriors

Es pot recuperar el curs anterior aprovant el primer trimestre del curs actual o, si no, aprovant el curs actual a l’avaluació final o
extraordinària.

CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS DE LLENGÜES ESTRANGERES - ANGLÈS – CURS 2018-2019
En aquest curs treballarem amb els llibres New Action i Action Basic Practice (segons el curs) de l’editorial Burlington Books o bé dossier elaborat pel professorat
d’idiomes. Aquests llibres i dossiers segueixen un mètode especialment dissenyat per a estudiants que necessiten reforç addicional dels continguts claus de la ESO.
Així, proporcionen una pràctica de vocabulari i gramàtica adaptada a les seves necessitats educatives. La nota màxima que es pot aconseguir en els grups amb la
matèria adaptada es Assoliment satisfactori (AS).
1r, 2n, 3r i 4t ESO DIVERSITAT

%

Tipus d’activitat

Proves

Copiar o deixar copiar en un examen, prova, test, etc., encara que l’ajuda sigui només per a una part de la prova, suposarà un
30% No assoliment d’aquesta prova.
Si hi ha indicis que l’alumne/a ha copiat, el professor podrà exigir-li que repeteixi la prova.

Treballs diversos

Redaccions, minitests de verbs o vocabulari, projectes comunicatius, diàlegs, escenificacions, presentacions orals, treballs de
30% projecte en grup, i qualsevol altra activitat realitzada a l’aula que serveixi al docent per avaluar de manera continuada
l’alumnat.

Imprès-CA
INS JOAN ORÓ

Curs acadèmic: 2018-19

08/03/2019

Criteris d’Avaluació

Pàg. 41 de 76

Criteris d’avaluació INS Joan Oró Curs 2018/19

El dossier i/o workbook s’ha de lliurar al professor en la data fixada. En cas de lliurar-se més tard, es descomptarà un punt per
cada dia lectiu d’endarreriment. No s’acceptaran dossiers fotocopiats d’una altra persona o que no siguin propis de l’alumne.

Dossier / Workbook

20%

Actitud

La nota d’actitud s’aconseguirà: mostrant interès per la matèria, participant a classe i parlant sempre en anglès.
20% Cada negatiu de classe restarà 0.25 de la nota global de l’avaluació, sense límit.
3 positius de classe eliminaran 1 negatiu.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs
al juny

Per aprovar el curs al juny cal haver aprovat com a mínim dos trimestre (un dels quals ha de ser obligatòriament el tercer). La nota
global del curs es calcularà fent la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre que l’alumne/a hagi aprovat almenys dos
trimestres, un dels quals ha de ser el tercer.

Criteris de superació
extraordinària al juny
Criteris de superació de
cursos anteriors

La prova extraordinària del mes de juny inclourà tots els continguts del curs.
En cas d’aprovar aquesta prova, la nota màxima serà Assoliment satisfactori (AS).
Es pot recuperar el curs anterior aprovant el primer trimestre del curs actual o, si no, aprovant el curs actual a l’avaluació final o a la
suficiència.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS DE LLENGÜES ESTRANGERES - FRANCÈS – CURS 2018-2019
En aquest curs treballarem amb el llibre Parachute de l’editorial Santillana. Aquest és un mètode que treballa en profunditat totes les habilitats (comprensió lectora
i oral, així com expressió escrita i oral).
1r, 2n, 3r i 4t ESO ORDINARI

%

Proves

Copiar o deixar copiar en un examen, prova, test, etc., encara que l’ajuda sigui només per a una part de la prova, suposarà un
60% No assoliment d’aquesta prova.
Si hi ha indicis que l’alumne/a ha copiat, el professor podrà exigir-li que repeteixi la prova.

Treballs diversos

Redaccions, minitests de verbs o vocabulari, projectes comunicatius, diàlegs, escenificacions, presentacions orals, treballs de
20% projecte en grup, i qualsevol altra activitat realitzada a l’aula que serveixi al docent per avaluar de manera continuada
l’alumnat.

Dossier / Cahier d’exercices

Tipus d’activitat

El dossier i/o cahier d’exercices s’ha de lliurar al professor en la data fixada. En cas de lliurar-se més tard, es descomptarà un
punt per cada dia lectiu d’endarreriment. No s’acceptaran dossiers fotocopiats d’una altra persona o que no siguin propis de
10%
l’alumne.

Actitud

La nota d’actitud s’aconseguirà: mostrant interès per la matèria, participant a classe, amb un comportament correcte, fent els
10% deures corresponents i mantenint un quadern de vocabulari actualitzat. Cada negatiu de classe restarà 0.25 de la nota global
de l’avaluació, sense límit. 3 positius de classe eliminaran 1 negatiu.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs
al juny

Per aprovar el curs al juny cal haver aprovat com a mínim dos trimestre (un dels quals ha de ser obligatòriament el tercer). La nota
global del curs es calcularà fent la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre que l’alumne/a hagi aprovat almenys dos
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trimestres, un dels quals ha de ser el tercer.
Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny inclourà tots els continguts del curs.
En cas d’aprovar aquesta prova, la nota màxima serà Assoliment satisfactori (AS).

Criteris de superació de
cursos anteriors

Es pot recuperar el curs anterior aprovant el primer trimestre del curs actual o, si no, aprovant el curs actual a l’avaluació final o
extraordinària.

CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS DE LLENGÜES ESTRANGERES - ALEMANY – CURS 2018-2019
En aquest curs treballarem amb el mètode Magnet neu de l’editorial Klett. Aquest és un mètode que treballa en profunditat totes les habilitats (comprensió lectora i
oral, així com expressió escrita i oral).
1r, 2n, 3r i 4t ESO

%

Tipus d’activitat

Proves

Les proves són escrites i orals. Totes elles tenen el mateix valor.
A tercer i quart d’ESO, el valor de les proves representarà el 90% de la nota del trimestre.
80% Copiar o deixar copiar en un examen, prova, test, etc., encara que l’ajuda sigui només per a una part de la prova, suposarà un
No assoliment d’aquesta prova.
Si hi ha indicis que l’alumne/a ha copiat, el professor podrà exigir-li que repeteixi la prova.

Arbeitsbuch
(Llibre d’exercicis)

L’Arbeitsbuch s’ha de lliurar al professor en la data fixada. En cas de lliurar-se més tard, es descomptarà un punt per cada dia
10% lectiu d’endarreriment. No s’acceptaran dossiers fotocopiats d’una altra persona o que no siguin propis de l’alumne. A tercer
i quart d’ESO no es considera aquest apartat.

Actitud i treball a classe

10%

La nota d’actitud s’aconseguirà: mostrant interès per la matèria, participant a classe, amb un comportament correcte, fent
els deures corresponents i mantenint un quadern de vocabulari actualitzat.
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Cada negatiu de classe restarà 0.25 de la nota global de l’avaluació, sense límit. 3 positius de classe eliminaran 1 negatiu.
Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Per aprovar el curs al juny cal haver aprovat com a mínim dos trimestre (un dels quals ha de ser obligatòriament el tercer). La nota
Criteris de superació de curs al
global del curs es calcularà fent la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre que l’alumne/a hagi aprovat almenys dos
juny
trimestres, un dels quals ha de ser el tercer.
Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny inclourà tots els continguts del curs.
En cas d’aprovar aquesta prova, la nota màxima serà Assoliment satisfactori (AS).

Criteris de superació de cursos Es pot recuperar el curs anterior aprovant el primer trimestre del curs actual o, si no, aprovant el curs actual a l’avaluació final o
anteriors
extraordinària.
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7. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES
CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS DE MATEMÀTIQUES – CURS 20182019
L’avaluació de la matèria de Matemàtiques serà contínua, dins de cadascun dels trimestres.
El principal mètode d’avaluació seran les proves escrites on es podrà utilitzar calculadora a criteri del professor.
Atès que l’avaluació és contínua, a mesura que es vagin treballant els diferents continguts del trimestre, seran objectiu de les proves escrites que es vagin fent; així,
a tall d’exemple, l’examen de la tercera unitat dins d’un trimestre, inclou les altres dues unitats.
1r ESO ORDINARI

%

Tipus d’activitat

Proves escrites

Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova
com per exemple petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.
60%
La nota mitjana mínima dels exàmens necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
Tampoc es podrà aprovar la matèria si tots els exàmens s’han suspès encara que les notes siguin superiors a 3,75.

Dossier

Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari matemàtic emprat de forma
adequada i el fet que totes les activitats estiguin corregides degudament. A més, es pot proposar a l’alumnat que
30%
entregui exercicis extraordinaris per ser avaluats, sortides a la pissarra i que realitzi petites proves escrites (d’una durada
de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.

Observació d’aula

S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a partir de 3 intervencions al trimestre
(individual) i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de classe. A
10%
més, no complir amb les bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la
legislació vigent, pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.

Criteris de recuperació de

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.
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trimestres del mateix curs
Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 independentment
que tingui algun trimestre suspès.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclou tots els continguts del curs i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana
amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Recomanem fer i presentar el dossier d’activitats de recuperació per preparar l’examen. El dossier el podeu comprar a
consergeria. Tots els exercicis hauran d’estar correctament resolts.

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.

1r ESO DIVERSITAT

%

Proves escrites

Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova
com per exemple petites proves escrites.
20%
La nota mitjana mínima dels exàmens necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
Tampoc es podrà aprovar la matèria si tots els examens s’han suspès encara que les notes siguin superiors a 3,75.

Dossier

Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari matemàtic emprat de forma
40% adequada i el fet que totes les activitats estiguin corregides degudament. A més, es pot proposar a l’alumnat que
entregui exercicis extraordinaris i/o treballs per ser avaluats, sortides a la pissarra i que realitzi petites proves escrites.

Observació d’aula

40%

Tipus d’activitat

S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a partir de 3 intervencions al trimestre
(individual) i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de classe.
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Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 independentment
que tingui algun trimestre suspès.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclou tots els continguts del curs i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Recomanem fer i presentar el dossier d’activitats de recuperació per preparar l’examen. El dossier el podeu comprar a
consergeria. Tots els exercicis hauran d’estar correctament resolts.

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.

1r ESO PIM

%

Tipus d’activitat
Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova
com per exemple petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.

Proves escrites

20%
La nota mitjana mínima dels exàmens necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
Tampoc es podrà aprovar la matèria si tots els exàmens s’han suspès encara que les notes siguin superiors a 3,75.

Dossier i proves orals

Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari matemàtic emprat de forma
adequada i el fet que totes les activitats estiguin corregides degudament. A més, es pot proposar a l’alumnat que
40%
entregui exercicis extraordinaris per ser avaluats, sortides a la pissarra i que realitzi petites proves escrites (d’una durada
de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.

Observació d’aula

40% S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a partir de 3 intervencions al trimestre
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(individual) i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de classe. A
més, no complir amb les bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la
legislació vigent, pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.
Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 independentment
que tingui algun trimestre suspès.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclou tots els continguts del curs i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana
amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Recomanem fer i presentar el dossier d’activitats de recuperació per preparar l’examen. El dossier el podeu comprar a
consergeria. Tots els exercicis hauran d’estar correctament resolts.

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.

2n ESO ORDINARI

Proves escrites

%

Tipus d’activitat

Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova
com per exemple petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.
70%
La nota mitjana mínima dels exàmens necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
Tampoc es podrà aprovar la matèria si tots els exàmens s’han suspès encara que les notes siguin superiors a 3,75.
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Dossier

Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari matemàtic emprat de forma
adequada i el fet que totes les activitats estiguin corregides degudament. A més, es pot proposar a l’alumnat que
20%
entregui exercicis extraordinaris per ser avaluats, sortides a la pissarra i que realitzi petites proves escrites (d’una
durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.

Observació d’aula

S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a partir de 3 intervencions al trimestre
(individual) i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de classe. A
10%
més, no complir amb les bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la
legislació vigent, pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 independentment
que tingui algun trimestre suspès.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclou tots els continguts del curs i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer
mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Recomanem fer i presentar el dossier d’activitats de recuperació per preparar l’examen. El dossier el podeu comprar a
consergeria. Tots els exercicis hauran d’estar correctament resolts.
Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.

Criteris de superació de cursos
anteriors
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2n ESO DIVERSITAT

%

Tipus d’activitat

Proves escrites

Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova
com per exemple petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.
20%
La nota mitjana mínima dels exàmens necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
Tampoc es podrà aprovar la matèria si tots els exàmens s’han suspès encara que les notes siguin superiors a 3,75.

Dossier i proves orals

Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari matemàtic emprat de forma
adequada i el fet que totes les activitats estiguin corregides degudament. A més, es pot proposar a l’alumnat que
40%
entregui exercicis extraordinaris per ser avaluats, sortides a la pissarra i que realitzi petites proves escrites (d’una
durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.

Observació d’aula

S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a partir de 3 intervencions al trimestre
(individual) i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de classe. A
40%
més, no complir amb les bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la
legislació vigent, pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 independentment
que tingui algun trimestre suspès.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclou tots els continguts del curs i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer
mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Recomanem fer i presentar el dossier d’activitats de recuperació per preparar l’examen. El dossier el podeu comprar a
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consergeria. Tots els exercicis hauran d’estar correctament resolts.
Criteris de superació de cursos
anteriors
2n ESO PIM

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.
%

Tipus d’activitat

Proves escrites

Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova
com per exemple petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.
40%
La nota mitjana mínima dels exàmens necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
Tampoc es podrà aprovar la matèria si tots els exàmens s’han suspès encara que les notes siguin superiors a 3,75.

Dossier

Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari matemàtic emprat de forma
adequada i el fet que totes les activitats estiguin corregides degudament. A més, es pot proposar a l’alumnat que
40%
entregui exercicis extraordinaris per ser avaluats, sortides a la pissarra i que realitzi petites proves escrites (d’una
durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.

Observació d’aula

S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a partir de 3 intervencions al trimestre
(individual) i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de classe. A
20%
més, no complir amb les bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la
legislació vigent, pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 independentment
que tingui algun trimestre suspès.

Criteris de superació

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclou tots els continguts del curs i tindrà un pes de:
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extraordinària al juny

60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer
mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Recomanem fer i presentar el dossier d’activitats de recuperació per preparar l’examen. El dossier el podeu comprar a
consergeria. Tots els exercicis hauran d’estar correctament resolts.
-

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.

3r ESO ORDINARI

%

Tipus d’activitat
Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova
com per exemple petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.

Proves escrites

80%
La nota mitjana mínima dels exàmens necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit. Tampoc
es podrà aprovar la matèria si tots els exàmens s’han suspès encara que les notes siguin superiors a 3,75.

Dossier

Observació d’aula

10%

Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari matemàtic emprat de forma adequada
i el fet que totes les activitats estiguin corregides degudament. A més, es pot proposar a l’alumnat que entregui exercicis
extraordinaris per ser avaluats, sortides a la pissarra i que realitzi petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense
previ avís per part del professorat.

10%

S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a partir de 3 intervencions al trimestre
(individual) i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de classe. A més,
no complir amb les bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la legislació
vigent, pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.
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Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 independentment que
tingui algun trimestre suspès.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclou tots els continguts del curs i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana
amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Recomanem fer i presentar el dossier d’activitats de recuperació per preparar l’examen. El dossier el podeu comprar a
consergeria. Tots els exercicis hauran d’estar correctament resolts.

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.

3r ESO AO

%

Tipus d’activitat

30%

Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova
com per exemple petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.
La nota mitjana mínima dels exàmens necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit. Tampoc
es podrà aprovar la matèria si tots els exàmens s’han suspès encara que les notes siguin superiors a 3,75.

Dossier

40%

Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari matemàtic emprat de forma adequada
i el fet que totes les activitats estiguin corregides degudament. A més, es pot proposar a l’alumnat que entregui exercicis
extraordinaris per ser avaluats, sortides a la pissarra i que realitzi petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense
previ avís per part del professorat.

Observació d’aula

30%

S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a partir de 3 intervencions al trimestre

Proves escrites
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(individual) i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de classe. A més,
no complir amb les bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la legislació
vigent, pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.
Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 independentment que
tingui algun trimestre suspès.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclou tots els continguts del curs i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana
amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Recomanem fer i presentar el dossier d’activitats de recuperació per preparar l’examen. El dossier el podeu comprar a
consergeria. Tots els exercicis hauran d’estar correctament resolts.

Criteris de superació de cursos
anteriors
3r ESO AV

Proves escrites

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.

%

40%

Tipus d’activitat
Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova
com per exemple petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.
La nota mitjana mínima dels exàmens necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit. Tampoc
es podrà aprovar la matèria si tots els examens s’han suspès encara que les notes siguin superiors a 3,75.
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40%

Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari matemàtic emprat de forma adequada
i el fet que totes les activitats estiguin corregides degudament. A més, es pot proposar a l’alumnat que entregui exercicis
extraordinaris per ser avaluats, sortides a la pissarra i que realitzi petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense
previ avís per part del professorat.

Observació d’aula

20%

S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a partir de 3 intervencions al trimestre
(individual) i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de classe. A més,
no complir amb les bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la legislació
vigent, pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 independentment que
tingui algun trimestre suspès.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclou tots els continguts del curs i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana
amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Recomanem fer i presentar el dossier d’activitats de recuperació per preparar l’examen. El dossier el podeu comprar a
consergeria. Tots els exercicis hauran d’estar correctament resolts.

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.

Dossier
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4t ESO ORDINARI

%

Tipus d’activitat

Proves escrites

Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova
com per exemple petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.
80%
La nota mitjana mínima dels exàmens necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit. Tampoc
es podrà aprovar la matèria si tots els exàmens s’han suspès encara que les notes siguin superiors a 3,75.

Dossier

Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari matemàtic emprat de forma adequada
i el fet que totes les activitats estiguin corregides degudament. A més, es pot proposar a l’alumnat que entregui exercicis
10%
extraordinaris per ser avaluats, sortides a la pissarra i que realitzi petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense
previ avís per part del professorat.

Observació d’aula

S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a partir de 3 intervencions al trimestre
(individual) i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de classe. A més,
10%
no complir amb les bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la legislació
vigent, pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 independentment que
tingui algun trimestre suspès.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclou tots els continguts del curs i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana
amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Recomanem fer i presentar el dossier d’activitats de recuperació per preparar l’examen. El dossier el podeu comprar a
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consergeria. Tots els exercicis hauran d’estar correctament resolts.
Criteris de superació de cursos
anteriors

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.

4t ESO AO

%

Tipus d’activitat
Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova
com per exemple petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.

Proves escrites

30%
La nota mitjana mínima dels exàmens necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit. Tampoc
es podrà aprovar la matèria si tots els examens s’han suspès encara que les notes siguin superiors a 3,75.

Dossier

Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari matemàtic emprat de forma adequada
i el fet que totes les activitats estiguin corregides degudament. A més, es pot proposar a l’alumnat que entregui exercicis
40%
extraordinaris per ser avaluats, sortides a la pissarra i que realitzi petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense
previ avís per part del professorat.

Observació d’aula

S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a partir de 3 intervencions al trimestre
(individual) i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de classe. A més,
30%
no complir amb les bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la legislació
vigent, pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 independentment que
tingui algun trimestre suspès.
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Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclou tots els continguts del curs i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana
amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Recomanem fer i presentar el dossier d’activitats de recuperació per preparar l’examen. El dossier el podeu comprar a
consergeria. Tots els exercicis hauran d’estar correctament resolts.

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.

4t ESO AV

%

Tipus d’activitat

Proves escrites

Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova
com per exemple petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.
40%
La nota mitjana mínima dels exàmens necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit. Tampoc
es podrà aprovar la matèria si tots els examens s’han suspès encara que les notes siguin superiors a 3,75.

Dossier

Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari matemàtic emprat de forma adequada
i el fet que totes les activitats estiguin corregides degudament. A més, es pot proposar a l’alumnat que entregui exercicis
40%
extraordinaris per ser avaluats, sortides a la pissarra i que realitzi petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense
previ avís per part del professorat.

Observació d’aula

S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a partir de 3 intervencions al trimestre
(individual) i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de classe. A més,
20%
no complir amb les bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la legislació
vigent, pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.

Criteris de recuperació de

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.
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trimestres del mateix curs
Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 independentment que
tingui algun trimestre suspès.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclou tots els continguts del curs i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana
amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Recomanem fer i presentar el dossier d’activitats de recuperació per preparar l’examen. El dossier el podeu comprar a
consergeria. Tots els exercicis hauran d’estar correctament resolts.

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.

4t ESO DIVERSITAT

%

Tipus d’activitat
Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova
com per exemple petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.

Proves escrites

30%
La nota mitjana mínima dels exàmens necessària per fer mitjana amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit. Tampoc
es podrà aprovar la matèria si tots els exàmens s’han suspès encara que les notes siguin superiors a 3,75.

Dossier

Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari matemàtic emprat de forma adequada
i el fet que totes les activitats estiguin corregides degudament. A més, es pot proposar a l’alumnat que entregui exercicis
60%
extraordinaris per ser avaluats, sortides a la pissarra i que realitzi petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense
previ avís per part del professorat.

Observació d’aula

10% S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a partir de 3 intervencions al trimestre
Imprès-CA

INS JOAN ORÓ

Curs acadèmic: 2018-19

08/03/2019

Criteris d’Avaluació

Pàg. 60 de 76

Criteris d’avaluació INS Joan Oró Curs 2018/19

(individual) i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de classe. A més,
no complir amb les bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la legislació
vigent, pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.
Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 independentment que
tingui algun trimestre suspès.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclou tots els continguts del curs i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana
amb el dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Recomanem fer i presentar el dossier d’activitats de recuperació per preparar l’examen. El dossier el podeu comprar a
consergeria. Tots els exercicis hauran d’estar correctament resolts.

Criteris de superació de cursos
anteriors

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.
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4t ESO ECONOMIA

%

Tipus d’activitat

Proves escrites i treballs

60%

Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova com per
exemple petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense previ avís per part del professorat.

Dossier i petites proves

Es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari matemàtic emprat de forma adequada i el
fet que totes les activitats estiguin corregides degudament. A més, es pot proposar a l’alumnat que entregui exercicis
30%
extraordinaris per ser avaluats, sortides a la pissarra i que realitzi petites proves escrites (d’una durada de 30 minuts) sense
previ avís per part del professorat.

Observació d’aula

S’avalua la participació individual i col·lectiva. Es considerarà participació a partir de 3 intervencions al trimestre (individual) i la
resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de classe. A més, no complir amb les
10%
bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la legislació vigent, pot comportar
l’avaluació negativa del trimestre.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de
curs al juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 independentment que
tingui algun trimestre suspès.

Criteris de superació
extraordinària al juny

La prova extraordinària del mes de juny de 2019 inclou tots els continguts del curs i tindrà un pes de:
- 60% en el cas que lliurin el dossier d’exercicis que tindrà un pes del 40%. La nota mínima necessària per fer mitjana amb el
dossier és de 3,75 punts a l’examen escrit.
- 100% en el cas que no lliurin el dossier d’exercicis
Recomanem fer i presentar el dossier d’activitats de recuperació per preparar l’examen. El dossier el podeu comprar a consergeria.
Tots els exercicis hauran d’estar correctament resolts.

Criteris de superació de

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior.
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cursos anteriors

8. CRITERIS D’AVALAUCIÓ DEL DEPARTAMENT DE SOCIALS
ÀMBIT SOCIAL. CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
A) La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris
DIMENSIÓ

%

TIPUS D´ACTIVITAT

HISTÒRICA

-Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen i situar-lo cronològicament, per comprendre’n les causes i les conseqüències.
-Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen al llarg del temps, contextualitzar-lo en l’àmbit polític, social, econòmic i cultural, per entendre’n la
multiplicitat de causes i conseqüències.
-Interpretar els canvis i les continuïtats dels fets i fenòmens històrics, contextualitzar-los, establir relacions de simultaneïtat entre diferents
territoris, per comprendre’n la multicausalitat històrica.
- Formular-se preguntes i plantejar hipòtesis sobre un fet o fenomen històric a partir de l’anàlisi de fonts de diferent tipologia (textos, gràfics,
taules estadístiques, mapes temàtics...) i de manera pautada per construir una explicació històrica.

25%

GEOGRÀFICA

Explicar les relacions entre els diversos elements de l’espai geogràfic i identificar l’impacte de les activitats humanes sobre el territori, per
discriminar entre les que són sostenibles i les que no.
25% -

- Utilitzar fonts estadístiques, gràfiques i cartogràfiques de diferents escales i suports, digitals i analògiques, per obtenir informació rellevant
sobre l’espai i fer alguna proposta de resolució de problemes geogràfics simples.

-

- Explicar els diferents models d’organització política, econòmica i territorial i les desigualtats socioeconòmiques que es generen, per fer
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propostes d’actuació local de manera raonada.

CULTURA I VALORS

- Comparar diverses manifestacions culturals, contextualitzar-les, identificant els criteris formals i explicant els significats explícits i implícits, per
interpretar la intencionalitat de l’autoria.
25%

- Descriu breument els trets generals de moviments culturals i artístics assenyalant les seves característiques més rellevants i alguns dels seus
exponents més importants.

CIUTADANA

25%

- Participar en debats per formar-se una opinió i construir un pensament crític.

Especificitats per a

Aquests grups treballaran amb material adaptat. Tindran proves competencials adaptades. La qualificació màxima que podran obtenir en l’avaluació és

alumnes de grups PIM i

un AS (4’5-6’4).

Flexibles

L’alumnat de l’Aula d’Acollida s’avaluarà de forma consensuada entre la tutora de l’Aula d’acollida i el professor o professora de la matèria en funció dels
objectius trimestrals que s’hagin acordat en el Pla Individual (PI) de cada un dels alumnes

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

Per recuperar una avaluació suspesa (qualificació inferior a 5), durant el període corresponent a l’avaluació següent, el professor/a establirà un
procediment de recuperació (prova escrita, treball...). La nota figurarà al butlletí de notes de la següent avaluació. Aquesta nota mai podrà ser superior a
5 (AS)
La nota final de continuïtat resultarà de fer la mitjana de les qualificacions aplicant les ponderacions següents:
33,3% A1+ 33,3% A2+33,3% A3

Criteri de superació del
curs al juny

Caldrà obtenir una qualificació igual o superior a 5 (AS) resultant de la mitjana de les tres avaluacions. Serà imprescindible aprovar 2 dels 3 trimestres, el
tercer trimestre ha de ser un dels aprovats.
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Criteris de superació
extraordinària al juny

Si en acabar el curs, la mitjana de la matèria és inferior a 5 (AS) o s’ha suspès el tercer trimestre l’alumnat haurà de presentar el dossier amb totes les
activitats treballades al llarg del curs referents a les dimensions descrites anteriorment. La nota d’aquest dossier serà un 40% de la recuperació
extraordinària. El 60% restant correspondrà a una prova escrita que s’adequarà a les competències treballades durant el curs.

Criteris de superació de
cursos anteriors

Aprovant el curs actual quedarà aprovat l’anterior

ÀMBIT SOCIAL. FILOSOFIA
A) La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris
DIMENSIÓ
Capacitat
de
conceptualitzar

%

20%

TIPUS D´ACTIVITAT
Lectura i comentari de textos filosòfics
Elaboració de textos filosòfics
Recerca al diccionari

Capacitat
d’argumentar

Debats filosòfics a l’aula
Comentari de fets actuals des de la perspectiva filosòfica
Visionat de debats polítics i socials
Respondre de forma argumentada a les preguntes proposades per la professora.
Respondre a dilemes morals de forma escrita i oral. Participació a les Olimpíades de Filosofia de Catalunya.

20%

Capacitat
dialògica

20%

Debats filosòfics. Diàlegs a l’aula i en grups de treball. Entrevista a un filosòf
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Capacitat
De problematitzar

Capacitat d’
anàlisi crítica

Especificitats per a alumnes de
grups PIM i Flexibles

20%

Dissertacions
Comentari crític d’un text filosòfic
Realització d’una fotografia filosòfica. Participació a la Mostra de filosofia de Catalunya
Comentari sobre fotografies filosòfiques

20%

Comentari de notícies actuals des de la perspectiva de l’ètica i la filosofia
Comentari de text filosòfic
Visionat i anàlisis de fragments de pel·lícules
Respondre de forma argumentada a les preguntes proposades per la professora.

L’alumnat d’aula d’Acollida s’avaluarà de forma consensuada entre la tutora de l’aula d’Acollida i els professors de cultura i valors ètics en funció
dels objectius trimestrals que s’hagin acordat en el PI de cadascun dels alumnes.
La nota màxima per als alumnes als quals se’ls hagi d’adaptar matèria serà d’un AS (assoliment satisfactori)

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

En el període de l’avaluació següent (amb data fixada) cal entregar els treballs individuals de l’avaluació suspesa.

Criteri de superació del curs al
juny

Supera curs qui aprova satisfactòriament (o sigui, amb un AS) almenys dues de les tres avaluacions.

Criteris de superació
extraordinària al juny

Es recupera el curs quan s’entrega tots els treballs individuals suspesos a cada avaluació (les tres tenen igual valor).

Criteris de superació de cursos
anteriors

Realització d’un treball escrit prèviament pactat amb el professor/a

Imprès-CA
INS JOAN ORÓ

Curs acadèmic: 2018-19

08/03/2019

Criteris d’Avaluació

Pàg. 66 de 76

Criteris d’avaluació INS Joan Oró Curs 2018/19

ÀMBIT SOCIAL. CULTURA I VALORS ÈTICS
A) La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris
DIMENSIÓ

%

TIPUS D´ACTIVITAT

Personal

33,3%

Percentatge transversal a les competències associades de la matèria, avaluades a partir d’evidències agrupades a dos nivells (de valor
equivalent, expressat amb qualificació qualitativa):
Treball individual (lectura i comentari de textos inclosos al llibre de text; activitats del manual; treball d’argumentació a les qüestions del
professor/a; comentari reflexiu i crític de diversos llenguatges artístics com ara fotografies, poemes, cançons i etc.)
Treball grupal (comentari crític de fets actuals des de la perspectiva ètica; diàleg raonat a un doble nivell: en el del treball cooperatiu i en el
de la compartició; debats envers qüestions ètiques, comentari de diversos llenguatges artístics; implicació en participació i interès)

Inter-personal

33,3%

Percentatge transversal a les competències associades de la matèria, avaluades a partir d’evidències agrupades a dos nivells (de valor
equivalent, expressat amb qualificació qualitativa):
Treball individual (lectura i comentari de textos inclosos al llibre de text; activitats del manual; treball d’argumentació a les qüestions del
professor/a; comentari reflexiu i crític de diversos llenguatges artístics com ara fotografies, poemes, cançons i etc.)
Treball grupal (comentari crític de fets actuals des de la perspectiva ètica; diàleg raonat a un doble nivell: en el del treball cooperatiu i en
el de la compartició; debats envers qüestions ètiques, comentari de diversos llenguatges artístics; implicació en participació i interès)

Socio-cultural

33,3%

Percentatge transversal a les competències associades de la matèria, avaluades a partir d’evidències agrupades a dos nivells (de valor
equivalent, expressat amb qualificació qualitativa):
Treball individual (lectura i comentari de textos inclosos al llibre de text; activitats del manual; treball d’argumentació a les qüestions del
professor/a; comentari reflexiu i crític de diversos llenguatges artístics com ara fotografies, poemes, cançons i etc.)
Treball grupal (comentari crític de fets actuals des de la perspectiva ètica; diàleg raonat a un doble nivell: en el del treball cooperatiu i en el
de la compartició; debats envers qüestions ètiques, comentari de diversos llenguatges artístics; implicació en participació i interès)
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Especificitats per a alumnes de
grups PIM i Flexibles

L’alumnat d’aula d’Acollida s’avaluarà de forma consensuada entre la tutora de l’aula d’Acollida i els professors de cultura i valors ètics en funció
dels objectius trimestrals que s’hagin acordat en el PI de cadascun dels alumnes.
La nota màxima per als alumnes als quals se’ls hagi d’adaptar matèria serà d’un AS (assoliment satisfactori).

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

En el període de l’avaluació següent (amb data fixada) cal entregar els dos Treballs individuals de l’avaluació suspesa. Els treballs grupals,
lògicament, no són objecte de recuperació, i la seva nota es conserva als efectes de la recuperació

Criteri de superació del curs al
juny

Supera curs qui aprova satisfactòriament (o sigui, amb un AS) almenys dues de les tres avaluacions

Criteris de superació
extraordinària al juny

Es recupera el curs quan s’entrega tots els Treballs individuals suspesos a cada avaluació (les tres tenen igual valor).

Criteris de superació de cursos
anteriors

Atès que les competències bàsiques fonamentals es repeteixen en els cursos posteriors, però amb grau de complexitat reflexiva superior, la
recuperació dels continguts clau de la matèria es considerà una avaluació continuada. A efectes pràctics voldrà dir que si s’aprova el curs següent,
queda recuperada la matèria del curs anterior.
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9. CRITERIS D’VALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
Criteris d’avaluació generals de TECNOLOGIA – CURS 2018/2019
L’avaluació de la matèria de Tecnologia tindrà en compte principalment els continguts treballats, les proves escrites i els projectes realitzats al taller, així com altres aspectes com
són el treball en grup i el respecte per les normes de seguretat i salut a l’aula de tecnologia.
ESO ORDINARI

%

Tipus d’activitat

Proves individuals i Dossier

-Es farà la mitjana aritmètica dels proves d’avaluació del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova.
-No es podrà fer mitjana si una de les notes de les proves d’avaluació és inferior a 3. En aquest cas, la nota màxima serà un 4.
50% -Realització del dossier de la matèria i es valorarà l’organització clara i ordenada, la bona presentació, l’ús d’un vocabulari tecnològic emprat
de forma adequada i el fet que totes les activitats estiguin corregides de manera correcta. A més, es pot proposar a l’alumnat que lliuren
exercicis extraordinaris avaluables.

Taller

40% S’avalua el treball diari al taller i el treball en grup, la realització d’un projecte a cada trimestre i la memòria tècnica.

Observació d’aula

S’avalua la participació individual i col·lectiva i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari
10% de classe. A més, no complir amb les bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la legislació
vigent, pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.

Grups PIM i Flexible

Els grups de PIM i Flexible assignen un 35% de la nota a les proves escrites i dossier, un 45% a la part de taller i un 20% a l’observació d’aula.
La nota màxima que podran obtenir en l’avaluació és un AS.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs al

Se supera la matèria quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5 . La nota final és la mitjana de les tres notes. Per fer
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juny

mitjana cal una nota mínima de 3.

Criteris de superació
extraordinària al juny

-Si al juny hi ha un trimestre suspès, serà el professor qui determini com es recupera en funció de la nota suspesa i de la resta de trimestres.
-Com a norma general, s’ha de fer una prova de recuperació per cada trimestre, o bé una prova global si s’ha suspès tot.
-Eventualment, si només queda un trimestre, es pot recuperar amb un treball a determinar pel professor.
-Les matèries optatives suspeses que tinguin aprovat el global optatiu, no han de recuperar la matèria al juny, atès que un cop aprovat el global
optatiu no hi ha possibilitat de rectificació de nota.
-Si la matèria optativa s’ha de recuperar al juny, i el global optatiu està suspès, el professor demanarà un treball – dossier o exercicis, a criteri del
professor – que s’entregarà el dia de recuperació de juny.

Criteris de superació de cursos
anteriors

Es recupera la matèria quan l’alumne rep una valoració positiva al dossier de recuperació proporcionat pel professor.

CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS D’INFORMÀTICA – CURS 2018/2019
L’avaluació de la matèria d’informàtica tindrà en compte principalment els continguts treballats, les proves escrites i les tasques trameses per la plataforma Moodle, així com altres
aspectes com són el treball en grup i el respecte per les instal·lacions i el bon ús de l’aula d’informàtica.

ESO ORDINARI

%

Tipus d’activitat

Proves individuals i
Activitats Finals de Bloc.

-Es farà la mitjana aritmètica dels proves d’avaluació del trimestre, ponderant en funció dels continguts i de la durada de la prova.
30% -No es podrà fer mitjana si una de les notes de les proves d’avaluació és inferior a 3. En aquest cas, la nota màxima serà un 4.
-Al final de cada Bloc del Moodle de l’assignatura es lliurarà una activitat final.

Tasques Moodle

60% S’avalua el treball diari a l’aula d’informàtica i el treball en grup i la realització i tramesa de les activitats enunciades al Moodle de l’assignatura.

Observació d’aula

S’avalua la participació individual i col·lectiva i la resposta positiva a l’ajuda entre iguals (per parelles) i/o al treball en grup (col·lectiva) diari de
10% classe. A més, no complir amb les bones actituds, valors i normes que marquen les Normes de Funcionament del Centre de la legislació vigent,
pot comportar l’avaluació negativa del trimestre.
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Els grups de PIM i Flexible assignen un 20% de la nota a les proves escrites i activitats finals, un 60% a la part de tasques Moodle i un 20% a
Grups PIM i Flexible

l’observació d’aula.
La nota màxima que podran obtenir en l’avaluació és un AS.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

No es farà recuperació dels trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació de curs
al juny

Se supera la matèria quan la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5. La nota final és la mitjana de les tres notes. Per fer
mitjana cal una nota mínima de 3.

Criteris de superació
extraordinària al juny

-Si al juny hi ha un trimestre suspès, serà el professor qui determini com es recupera en funció de la nota suspesa i de la resta de trimestres.
-Com a norma general, s’ha de fer una prova de recuperació per cada trimestre, o bé una prova global si s’ha suspès tot.
-Eventualment, si només queda un trimestre, es pot recuperar amb un treball a determinar pel professor.
-Les matèries optatives suspeses que tinguin aprovat el global optatiu, no han de recuperar la matèria al juny, atès que un cop aprovat el global
optatiu no hi ha possibilitat de rectificació de nota.
-Si la matèria optativa s’ha de recuperar al juny, i el global optatiu està suspès, el professor demanarà un treball – dossier o exercicis, a criteri del
professor – que s’entregarà el dia de recuperació de juny.

Criteris de superació de
cursos anteriors

Es recupera la matèria quan l’alumne rep una valoració positiva al dossier de tasques de recuperació proporcionat pel professor.

10. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE RECERCA DE 4t DE LA ESO
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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE PROJECTE DE RECERCA 4T ESO A, B, C – CURS 2018/2019
L’avaluació de la matèria de Matemàtiques constarà de dues parts: les pràctiques realitzades a classe i el projecte de recerca.
El mètode d’avaluació és el lliurament de les pràctiques i el projecte de recerca. No es farà cap prova oral ni escrita.
Per tant, l'assistència, la feina a l'aula i el bon ús dels orinadors a l'aula d'informàtica seran indispensables pel bon funcionament de la matèria.
4t ESO

%

Projecte de recerca

60%

Tipus d’activitat
És el treball principal de l'assignatura. Caldrà lliurar-lo a l'abril i fer-ne una exposició oral al maig. Dins d'aquest apartat el treball escrit
comptarà un 20% l'exposició oral i un 80% el treball escrit. Si el treball es realitza per parelles o en grups de tres la nota es posarà de
manera individual.

Pràctiques d'aula

30%

Al llarg de les dues primeres avaluacions caldrà lliurar 5 o 6 pràctiques (segons el calendari) la mitjana aritmètica de les quals computarà
en aquest 30%

Observació d’aula

10%

S’avalua la participació individual i col·lectiva, l'interès, el bon ús dels ordinadors, el treball a l'aula, la competència social i la motivació a
l'hora de fer les feines proposades.

Criteris de recuperació de
trimestres del mateix curs

Caldrà lliurar allò que encara estigui pendent o tornar-ho a lliurar si està suspès. No hi ha examen.

Criteris de superació de curs al
juny

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana aritmètica dels tres apartats és igual o superior a 4,5.

Criteris de superació
extraordinària al juny

Caldrà lliurar només el projecte de recerca si no s'ha lliurat o lliurar-lo amb les correccions pertinents si s'ha lliurat però no s'ha aprovat.

Criteris de superació de cursos
anteriors

Projecte de recerca només s'imparteix a 4t. No hi ha cursos anteriors.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE PROJECTE DE RECERCA – CURS 2018-2019




El mètode d’avaluació seran les pràctiques realitzades a classe, el treball escrit i l’exposició oral.
Per aprovar cada avaluació l’alumnat ha de treure una qualificació mínima de 4’5 (AS).

4t D

%

Tipus d’activitat

Pràctiques, treball escrit i presentació oral

60%

Es farà la mitjana de les pràctiques realitzades a classe.
Es valorarà l’organització clara i ordenada i la bona presentació del treball escrit i l’exposició oral.
Es valorarà la realització de les activitats de classe i la presentació del dossier.
No realitzar qualsevol de les tasques anteriors repercutirà en la nota final de cada trimestre.

Actitud, participació, assistència i revisió
periòdica del treball

40%

S’avaluarà la realització dels deures, la participació individual i col·lectiva, i la implicació en les activitats de classe.
No realitzar qualsevol de les tasques esmentades repercutirà en la nota final de cada trimestre.

Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs

No es recuperaran els trimestres suspesos durant el mateix curs.

Criteris de superació del curs al maig

S’entendrà que el curs s’ha superat quan la mitjana dels tres trimestres sigui igual o superior a 4’5 (Assoliment Satisfactori).

Criteris de superació extraordinària al juny

La recuperació de l’assignatura consistirà en entregar el treball escrit. Només es podrà recuperar amb un 4’5, tret de casos
excepcionals (per exemple, malaltia), sempre i quan s’hagi entregat un justificant mèdic.
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11. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA SOCIAL I PERSONAL
Aquesta competències s’avaluarà transversalment des de totes les matèries, inclosa la tutoria. A
cada avaluació i dins de cada matèria es realitzen unes activitats que s’avaluaran seguint la
rúbrica que es mostra en l’Annex-1. La qualificació de la competència s’obté de la mitjana
aritmètica de totes les activitats realitzades en les diferents matèries.

12. CONSIDERACIONS GENERALS PER LES AVALUACIONS DE FINAL DE CURS
Consideracions generals
A) En el marc de l’avaluació contínua de les competències dels curs de les matèries amb
continuïtat dins de l’etapa i dels àmbits transversals comporta l’assoliment dels nivells
competencials no assolits en cursos anteriors.
B) Pel que fa a la resta de matèries, cada Departament organitzarà unes activitats
adreçades a millorar els nivells competencials no assolits. Els criteris de superació han
de ser molt clars. L’avaluació d’aquestes activitats ha de quedar reflectida en les actes
del curs següent, que recullen també les matèries de cursos anteriors que no es fan
aquell any, aquestes matèries són:
En els butlletins de notes de 2n de la ESO apareixeran les qualificacions de:
Biologia i geologia 1r ESO
Visual i Plàstica 1r ESO
En els butlletins de notes de 3r de la ESO apareixeran les qualificacions de:
Música 2n ESO
En els butlletins de notes de 4t de la ESO apareixeran les qualificacions de:
Biologia i Geologia 3r ESO
Física i Química 3r ESO
Tecnologia 3r ESO
C) L’avaluació del alumnes amb PI s’ha de fer en relació amb els criteris d’avaluació que
s’inclouen en aquest PI.
D) Les qualificacions de l’avaluació final extraordinària han de ser iguals o superiors a les de
l’avaluació ordinària.
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13. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE PAS DE CURS DE 1r A 3r DE LA ESO
A) L’equip docent, en la sessió d’avaluació final de curs, és qui decideix sobre el pas de curs
de cada alumne.
B) Segons el Decret 187/2015 l’alumne passa de curs i obté valoració positiva en totes les
matèries o bé amb avaluació negativa amb un màxim de 2 matèries si dues no són
simultàniament Català i Literatura catalana, Castellà i Literatura Castella i Matemàtiques.
C) De forma excepcional es pot autoritzar la promoció d’un alumne amb avaluació negativa
en tres matèries, o en dues de les tres matèries anteriors (CAT, CAST i MAT), sempre que
l’equip docent consideri que l’alumne té unes bones expectatives de recuperació i que la
promoció és positiva per a la seva evolució acadèmica.
D) Per a la promoció, cal tenir en compte que les matèries amb el mateix nom en diferents
cursos són matèries diferents.
E) L’alumne que promocioni sense haver superat totes les matèries ha de disposar durant el
curs següent de mesures específiques i/o extraordinàries destinades a recuperar els
aprenentatges i ha de superar l’avaluació corresponent a aquest programa. Aquestes
mesures queden reflectides dins del criteris d’avaluació de cada matèria.

14. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE SUPERACIÓ D’ETAPA I TÍTOL DE GRADUAT DE LA
ESO
A) L’equip docent és qui decideix, en l’avaluació final de 4t de la ESO, sobre la superació de
l’etapa i obtenció del títol de graduat en ESO, tenint en compte el grau d’assoliment de les
competències.
B) Un alumne supera l’etapa quan ha assolit les competències dels àmbits associats a
matèries i les dels àmbits transversals.
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C) Es considera que un alumne ha superat quart quan ha obtingut avaluació positiva en
totes les matèries, o quan tingui avaluació negativa com a màxim en dues matèries que no
siguin simultàniament llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i
matemàtiques.
D) De forma excepcional es pot autoritzar la promoció d’un alumne amb avaluació negativa
en tres matèries, o en dues de les tres matèries anteriors (CAT, CAST i MAT), sempre que
l’equip docent consideri que l’alumne té unes bones expectatives de recuperació i que
l’acreditació d’etapa és positiva per a la seva evolució acadèmica.
E) De manera excepcional un alumne pot repetir dues vegades a quart si no ha repetit
cursos anteriors, sempre i quan la família i el/la alumne/a hagi signat la carta de compromís
per alumnes majors de 16 anys.
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