
DOCUMENT METODOLOGIA I QUALIFICACIÓ TREBALL TERCER TRIMESTRE

Departament: ____Física i química___ESO______________

1.Seguiment del treball  Es farà setmanal i es revisaran les activitats i 
continguts proposats ja be per via aules o correu 
electrònic.

2.Treballs Es proposaran diversos treballs o projectes dels 
temes donats.

L'aportació  de  tots  aquests  treballs  a  la  nota  de  l'avaluació  serà  ponderada  en  funció  de  les
competències  afectades.  A  continuació  s'indica  les  competències  valorades  en  les  activitats
proposades, així com el percentatge a la nota d'avaluació que cada treball aporta:

1.(CMCT) Competència matemàtica i competència bàsica en ciència i tecnologia. (punt 1 i 2)
2.CCLI) Comunicació lingüística. (punt 1 i 2).
3.(CD) Competència digital. (punt1 i 2).
4. (CPAA) Aprendre a aprendre.(punt 1 i 2)
5.(CEC) Consciència i expressions culturals. (punt 1 i 2). 
6.(CSC) Competències socials i cíviques. (punts 1 i 2)

La nota de l'avaluació s'obtindrà de la següent manera:

1.El treball del punt 1 es considerarà amb un valor del  80 % de la nota de l'avaluació.
2.La nota mitjana dels treballs del punt 2 aportaran un 20% de la nota de l'avaluació.

La  realització de totes les activitats proposades i els projectes són obligatòries i el no realitzar-les
implicarà una nota inferior a 5. 

   Criteri per establir la nota final de l'assignatura:

- Nota mitjana de la primera i segona avaluació.

- A aquesta nota s'afegirà la nota corresponent a la tercera avaluació, que es traurà segons el que està
especificat dalt, i en la que s'arredonirà la nota fins a un punt més.



DOCUMENT METODOLOGIA I QUALIFICACIÓ TREBALL TERCER TRIMESTRE

Departament: ____Física i química___BATXILLERAT_____________

1. Seguiment del treball  Es farà setmanal i es revisaran les activitats i 
continguts proposats ja be per via aules o correu 
electrònic.

2. Comunicació amb l’alumnat per 
videoconferència o xat

Es realitzarà almenys una per tema o unitat. 
Contarà com una classe presencial, per la qual 
cosa es passarà llista i pot descomptar de la nota 
d'avaluació. 

3. Exàmens Es realitzaran proves semblants a exàmens a 
l'aula virtual. Estarà disponible per a l'alumne 
durant un període de temps limitat en el que serà
prèviament informat.

L'aportació  de  tots  aquests  treballs  a  la  nota  de  l'avaluació  serà  ponderada  en  funció  de  les
competències  afectades.  A  continuació  s'indica  les  competències  valorades  en  les  activitats
proposades, així com el percentatge a la nota d'avaluació que cada treball aporta:

1.(CMCT) Competència matemàtica i competència bàsica en ciència i tecnologia. (punt 1, 2 i 3)
2.CCLI) Comunicació lingüística. (punt 1 i 2).
3.(CD) Competència digital. (punt 1 i 2).
4. (CPAA) Competència per Aprendre a aprendre. (punt 1, 2 i 3) 
5.(CEC) Consciència i expressions culturals. (punt 1 i 2). 
6.(CSC) Competències socials i cíviques. (punts 1 i 2)

La nota de l'avaluació s'obtindrà de la següent manera:

1. El treball del punt 1 es considerarà amb un valor del 60% de la nota de l'avaluació.
2. El punt 2 aportarà un 20 % de la nota de l'avaluació.
3. El punt 3 aportarà un 20 % de la nota de l'avaluació.

La  realització de totes les activitats proposades  i el no realitzar-les implicarà una nota inferior a 5.

   Criteri per establir la nota final de l'assignatura:

- Nota mitjana de la primera i segona avaluació.

- A aquesta nota s'afegirà la nota corresponent a la tercera avaluació, que es traurà segons el que està
especificat dalt, i en la que s'arredonirà la nota fins a un punt més.


