
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA VALORS ÈTICS

A. INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ

1. ELS TREBALLS

L’alumnat haurà de elaborar un QUADERN DE TREBALL, el format del qual serà determinat
pel professorat de l’assignatura, on haurà de recollir les activitats que es facen a l’aula o a
casa. També es farà servir de manera habitual la plataforma AULES per a lliurar els treballs
que puguen presentar-se telemàticament o que siguen de caràcter audiovisual, sempre sota
les indicacions del professorat.

2. L’ACTITUD

L'alumnat deurà posar de manifest en classe, amb la seua actitud i comportament, el
coneixement i pràctica dels valors fonamentals d’una societat democràtica:

a) Ser respectuós amb els companys i el professorat, evitant qualsevol tipus de
menyspreu o discriminació.

b) Ser respectuós amb els materials educatius que s’utilitzen en l’assignatura.

c) Atendre en classe i participar activament en les activitats programades pel
professorat de l’assignatura. Fer els deures i portar el quadern al dia és part
de la participació activa.

d) Ser tolerant amb les idees i opinions dels companys o el professorat,
defensant les pròpies amb arguments racionals.

e) Fer del diàleg una eina de resolució de conflictes i de recerca de consens.
Respectar els torns de paraula durant els debats que es produïsquen a l’aula
és essencial.

Els professors anotaran al seu quadern de notes la valoració de l’actitud dels alumnes.

B. LES NOTES DE LES AVALUACIONS

Per a obtindre la nota de l’avaluació s’aplicaran els següents percentatges:
60% de la nota de l’avaluació serà la nota de treballs i activitats.
40% de la nota de l’avaluació serà la nota de l’actitud.
Una avaluació es considerarà aprovada quan la nota de la mitjana ponderada siga superior
a 5. La nota sense decimals que apareixerà al butlletí de les tres avaluacions s’arrodonirà
de la següent manera: fins al 0’75 a la baixa, a partir del 0’75 a l’alça. És a dir un 5’65 de
mitjana en l’avaluació serà un 5 al butlletí.

La recuperació de l’avaluació consistirà en un treball, el format del qual comunicarà a
l'alumnat el professorat de l’assignatura. El treball de recuperació dependrà de les activitats
no presentades o avaluades negativament que han provocat el suspens. Si el suspens
depèn de la nota de l’actitud, caldrà canviar-la.



PERCENTATGE EN LA QUALIFICACIÓ EN LES NOTES DE L’AVALUACIÓ

CONTINGUTS CONCEPTUALS  +   PROCEDIMENTALS                                                        60%

CONTINGUTS ACTITUDINALS                                                                                                 40%

C. NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. Per a fer
este càlcul es prendran les notes de les tres avaluacions amb decimals. És a dir, es
calcularà la mitjana aritmètica amb les qualificacions reals obtingudes per l’alumnat, no amb
les qualificacions arrodonides, que, per imperatiu d’ITACA, figuren als butlletins.
L’assignatura es considerarà aprovada si la mitjana aritmètica de les tres avaluacions.
En la nota final també ha d’haver arrodoniment de les qualificacions per tal de poder
introduir-les a ITACA, però les qualificacions de l’alumnat aprovat s’arrodonirà a l’alça a
partir del 0’5 amb la intenció de no perjudicar-los en la nota final. Exemple: un 6’5 en la nota
final serà un 7 al butlletí i a les actes.  Un 6,4, serà un 6.
Important: L’arrodoniment de la nota només s’aplicarà quan la mitjana aritmètica del curs
siga superior a 5. Per tant, cal tindre l'assignatura aprovada per a demanar un arrodoniment
a l’alça de la nota.



CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE L'ASSIGNATURA
FILOSOFIA DE 4t D’ESO

L’avaluació dels objectius aconseguits per l’alumnat ha de referir-se tant als continguts
com al maneig de les tècniques de treball, capacitat d’investigació, metodologia utilitzada,
destreses desenrotllades i els continguts actitudinals. La nota de l’avaluació s’elaborarà
tenint en compte: els treballs individuals, els treballs en grup, la llibreta /procediments i
l’actitud de la següent forma:

El treball individual :

Es realitzarà un per cada unitat didàctica que formarà el 70% de la nota. El professor
facilitarà un guió que s’haura de seguir per tal de ser avaluat positivament. Els treballs
comprendran diferents tipus d’activitats (redaccions, debats, presentacions orals, comentaris
de text, etc.) on l’alumnat haurà de demostrar els coneixements i les competències
adquirides al llarg de la unitat.

Els procediments:

El treball que es duga a terme durant el trimestre s’haurà d’arreplegar en el quadern. Al
quadern hi trobarem els esquemes, resums i exercicis corresponents a cada tema. També
s’haurà d’arxivar al quadern el material que proporcione el professor per completar els
temes.

Com ja s’ha dit, el quadern s’ha de dur al dia i el professor el pot demanar en qualsevol
moment del trimestre sense necessitat d’avisar prèviament els alumnes. Es penalitzarà el
retard en el lliurament del quadern. El quadern copiat d’altres companys, de manera total o
parcial, podrà ser considerat com a no presentat, i no serà puntuat.

La nota del quadern suposarà un 15% de la nota de l’avaluació. Es valorarà que estiguen
ben presentats, ben ordenats i, en el cas del quadern de classe amb els exercicis i les
correccions pertinents fetes. Les faltes d’ortografia, el desordre o la falta de continguts serà
penalitzada en ambdós casos.

L’actitud

En este apartat de la nota es valorarà l’actitud. L'alumnat deurà en classe posar de manifest,
amb la seua actitud i comportament, el coneixement i pràctica dels valors fonamentals d’una
societat democràtica complint els següents punts:

f) Ser respectuós amb els companys i el professorat del centre, evitant
qualsevol tipus de menyspreu o discriminació. Mostrar amb els fets que es
sap que la desigualtat en les capacitats no significa una desigualtat en drets.

g) Ser respectuós amb tots els materials educatius que s’utilitzen en
l’assignatura.

h) Atendre en classe i participar activament en les activitats programades pel
professorat de l’assignatura. Fer els deures i portar el quadern al dia és part
de la participació activa.

i) Fer del diàleg una eina de resolució de conflictes i de recerca de consens.
Respectar els torns de paraula durant els debats que es produïsquen a l’aula
és essencial.



j) Ser tolerant amb els companys, tot i que no es compartisquen les mateixes
idees i opinions. Mirar sempre d’argumentar els punts de vista propis i estar
també disposats a modificar-los o posar-los en qüestió si no es poden
justificar racionalment.

k) Assistir a les classes amb puntualitat i regularitat, justificant de manera
adequada les absències i treballant després perquè no es noten.

L’actitud suposarà fins a un 15% de la nota de l’avaluació. Els professors anotaran al seu
quadern de notes la valoració de l’actitud dels alumnes.

La nota final del curs s’obtindrà a partir de la mitjana de les tres avaluacions. És fonamental
per a aprovar l’assignatura que la mitjana com a mínim siga 5 punts.

La nota de cada avaluació serà el resultat de calcular les quatre notes. L’avaluació es
considera aprovada quan la nota siga com a mínim de 5. Quan la qualificació no siga
sencera i porte decimals, la nota de l’avaluació al butlletí serà la del nombre sencer (p.e. 6’3
= 6). Només si la part decimal és igual o superior a 0’5 aleshores la nota que apareixerà al
butlletí serà la del nombre sencer superior (p.e. 7’55 = 8)

La nota final de l’assignatura s’obtindrà a partir de la mitjana de les tres avaluacions
calculada no sobre les notes del butlletí sinó sobre les notes reals, amb decimals. En cas
que la qualificació no siga sencera s’apliquen els criteris de tot l’any.

Una nota en una avaluació inferior a 4 impedeix el càlcul de la mitjana i per tant el suspens
de l’assignatura (no de l’avaluació!) en juny.

● Criteris de recuperació

La recuperació de l’alumnat que no supere alguna avaluació no té perquè consistir en un
examen de respesca després de cada avaluació. Estes recuperacions poden realitzar-se, si
el professorat ho considera oportú, encomanant de manera personalitzada la confecció de
determinats treballs, proves escrites o “activitats de reforç” que es deuran presentar en el
termini determinat per el professor/a.

● Abandonament de l’assignatura

Es considerarà que un alumne ha abandonat l’assignatura, i així es farà constar a la sessió
d’avaluació corresponent, si:

● Acumula un nombre important de faltes d’assistència (en funció del nombre d’hores
de l’assignatura i el dies de classe de cada trimestre).

● No porta els materials de l’assignatura.
● No participa en absolut en les activitats realitzades al aula.
● Amb el seu comportament impedeix que la resta de companys realitzen les activitats

de l’assignatura.
● No realitza els treballs, ni porta al dia el quadern.
● No fa cap esforç per recuperar l’assignatura.



CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE L'ASSIGNATURA
FILOSOFIA DE 1r DE BATXILLERAT

A. INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ.
En l’obtenció de la qualificació es valoraran aquests tres apartats:
1.- L’examen o prova escrita:
Es realitzarà, com a mínim, un examen parcial per avaluació de les unitats treballades.. Els
exàmens poden ser, si el professorat ho creu oportú, teòrics -desenvolupament de
continguts conceptuals- i pràctics -desenvolupament de continguts procedimentals, com ara
el comentari de text.
Les faltes d’ortografia en l’examen descompten 0’1 de la nota final fins a un màxim de 1
punt.
L’examen es considera aprovat a partir de 5 sobre 10.
2.- Les activitats i treballs:
Les activitats han de quedar reflectides en una “carpeta de l’assignatura”. Eixa carpeta
(bloc, carpesà, etc) tindrà caràcter individual, ha de contindre les tasques encomanades,
tant de caràcter obligatori com voluntari (comentaris, ressenyes, resolució de qüestionaris,
dissertacions, treballs monogràfics, etc.). També es podrà utilitzar AULES quan el tipus de
treball ho requerisca, i sempre que així ho demane el professorat. En les activitats queda
plasmat el treball personal i continuat de l’alumnat al llarg de tot el curs. Es demana que es
duguen al dia i que estiguen disponibles per a ser avaluades en qualsevol moment del
trimestre. Es penalitzarà com no aptes les activitats que hagen estat copiades parcialment
o totalment, bé d'altres companys, bé d’altres fonts, especialment internet.
A més a més, cada avaluació hi haurà un treball de caràcter individual o col·lectiu que haurà
de ser exposat als companys en classe en la llengua vehicular de l’assignatura segons el
PLC, que en aquest cas és l’anglés. La valoració no dependrà de l’ús de la llengua
vehicular, sinó de l’adequació de l’exposició a les pautes del treball indicades pel professorat
de l’assignatura.
3.- L’actitud:
El 10% de la nota l´alumne l´obtindrà a partir de l’actitud (participació en les classes,
contribució a la bona marxa de l’assginatura, predisposició positiva front a la matèria, etc.)

B. LES NOTES DE LES AVALUACIONS

Per a obtindre la nota de l’avaluació s’aplicaran els següents percentatges:
80% de la nota de l’avaluació serà la nota de l’examen
10% de la nota de l’avaluació serà la nota de treballs i activitats
10% de la nota de l’avaluació serà la nota de l’actitud.

Una avaluació es considerarà aprovada quan la nota de la mitjana ponderada siga superior
a 5. L’examen suspès farà mitjana sempre i quan la nota de la prova siga superior a 4. Si la
nota de l’examen és inferior a 4, no es pot aprovar l’avaluació, de manera que no s’escau fer
cap mitjana ponderada.



La nota sense decimals que apareixerà al butlletí de les tres avaluacions s’arrodonirà de la
següent manera: fins al 0’75 a la baixa, a partir del 0’75 a l’alça. És a dir un 5’65 de mitjana
en l’avaluació serà un 5 al butlletí.

La recuperació de l’avaluació consistirà en una prova escrita en format d’examen. El
resultat de l’examen reemplaçarà l’anterior nota de l’examen. Ha de presentar-se a la
recuperació l’alumnat que tinga suspesa l’avaluació.

C. LA NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA.
La nota final de l’assignatura serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. Per a fer
este càlcul es prendran les notes de les tres avaluacions amb decimals. És a dir, es
calcularà la mitjana aritmètica amb les qualificacions reals obtingudes per l’alumnat, no amb
les qualificacions arrodonides, que, per imperatiu d’ITACA, figuren als butlletins.
L’assignatura es considerarà aprovada si la mitjana aritmètica de les tres avaluacions (tot
considerant les notes de les recuperacions, si n’hi ha hagut) és igual o superior a 5. Es pot
aprovar l’assignatura amb una avaluació suspesa sempre que es complisquen dues
condicions: a) la mitjana aritmètica de les tres avaluacions és igual o superior a 5; b) la nota
de l’examen de l’avaluació suspesa és major que 4.

En la nota final també ha d’haver arrodoniment de les qualificacions per tal de poder
introduir-les a ITACA, però les qualificacions de l’alumnat aprovat s’arrodonirà a l’alça a
partir del 0’5 amb la intenció de no perjudicar-los en la nota final. Exemple: un 6’5 en la nota
final serà un 7 al butlletí i a les actes.  Un 6,4, serà un 6.
Important: L’arrodoniment de la nota només s’aplicarà quan la mitjana aritmètica del curs
siga superior a 5. Per tant, cal tindre l'assignatura aprovada per a demanar un arrodoniment
a l’alça de la nota.



CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA DE 2n BATX

A. INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ.
En l’obtenció de la qualificació es valoraran aquests tres apartats:
1.- L’examen o prova escrita:
Es realitzarà, com a mínim, un examen per avaluació sobre l’autor i les unitats treballades.
Cas que es faça més d’un examen, almenys un dels exàmens ha de seguir el model de les
PAU.

L’examen es considera aprovat a partir de 5 sobre 10. Les faltes d’ortografia en l’examen
descompten 0’1 de la nota final fins a un màxim de 1 punt.

2.- Les activitats i treballs:
Les activitats han de quedar reflectides en una “carpeta de l’assignatura”. Eixa carpeta
(bloc, carpesà, etc) tindrà caràcter individual, ha de contindre les tasques encomanades,
tant de caràcter obligatori com voluntari (comentaris, dissertacions, treballs monogràfics,
etc.). També es podrà utilitzar AULES quan el tipus de treball ho requerisca, i sempre que
així ho demane el professorat.
En les activitats queda plasmat el treball personal i continuat de l’alumnat al llarg de tot el
curs. Es demana que es duguen al dia i que estiguen disponibles per a ser avaluades en
qualsevol moment del trimestre. Es penalitzarà com no aptes les activitats que hagen estat
copiades parcialment o totalment, bé d'altres companys, bé d’altres fonts, especialment
internet.

3.- L’actitud:
La qualificació de l’actitud s’obtindrà de la participació en les classes, de la contribució a la
bona marxa de l’assginatura, de la predisposició positiva front a la matèria, etc.

B. LES NOTES DE LES AVALUACIONS

Per a obtindre la nota de l’avaluació s’aplicaran els següents percentatges:
90% de la nota de l’avaluació serà la nota de l’examen
10% de la nota de l’avaluació serà la nota de treballs i de l’actitud.

Una avaluació es considerarà aprovada quan la nota de la mitjana ponderada siga superior
a 5. L’examen suspès farà mitjana sempre i quan la nota de la prova siga superior a 4. Si la
nota de l’examen és inferior a 4, no es pot aprovar l’avaluació, de manera que no s’escau fer
cap mitjana ponderada.
La nota sense decimals que apareixerà al butlletí de les tres avaluacions s’arrodonirà de la
següent manera: fins al 0’75 a la baixa, a partir del 0’75 a l’alça. És a dir un 5’65 de mitjana
en l’avaluació serà un 5 al butlletí.

La recuperació de l’avaluació consistirà en una prova escrita en format d’examen, que
podrà fer-se després de cada avaluació o a final de curs. El resultat de l’examen



reemplaçarà l’anterior nota de l’examen. Ha de presentar-se a la recuperació l’alumnat que
tinga suspesa l’avaluació.

C. LA NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA.
La nota final de l’assignatura serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. Per a fer
este càlcul es prendran les notes de les tres avaluacions amb decimals. És a dir, es
calcularà la mitjana aritmètica amb les qualificacions reals obtingudes per l’alumnat, no amb
les qualificacions arrodonides, que, per imperatiu d’ITACA, figuren als butlletins.
L’assignatura es considerarà aprovada si la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, tot
considerant les notes de les recuperacions, si n’hi ha hagut, és igual o superior a 5. Es pot
aprovar l’assignatura amb una avaluació suspesa sempre que es complisquen dues
condicions: a) la mitjana aritmètica de les tres avaluacions és igual o superior a 5; b) la nota
de l’examen de l’avaluació suspesa és major que 4.

En la nota final també ha d’haver arrodoniment de les qualificacions per tal de poder
introduir-les a ITACA, però les qualificacions de l’alumnat aprovat s’arrodonirà a l’alça a
partir del 0’5 amb la intenció de no perjudicar-los en la nota final. Exemple: un 6’5 en la nota
final serà un 7 al butlletí i a les actes.  Un 6,4, serà un 6.
Important: L’arrodoniment de la nota només s’aplicarà quan la mitjana aritmètica del curs
siga superior a 5. Per tant, cal tindre l'assignatura aprovada per a demanar un arrodoniment
a l’alça de la nota.



CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE L'ASSIGNATURA
PSICOLOGIA DE 2n DE BATXILLERAT

L’alumne obtindrà una nota per cada una de les avaluacions i a partir d’estes es
traurà una nota final que serà la mitjana aritmètica de les tres notes. En la tercera avaluació
la nota que aparega en el butlletí serà ja eixa nota final.

La nota de l’avaluació s’obtindrà dels apartats següents:

1- Nota de les activitats pràctiques. Es puntuaran fins a 10 punts (100%). Les
diferents activitats rebran un percentatge en funció del seu pes en la nota. Es
penalitzaran les activitats que hagen sigut copiades d’altres companys, parcial o
totalment; es penalitzarà també el fet de no presentar les activitats i no integrar-se en
les diferents dinàmiques de treball que es pauten. En el cas del treball per projectes
es pautarà de forma molt clara el procediment per avaluar cada una de les tasques i
els alumnes disposaran d’una rúbrica d’avaluació.
2- Activitats voluntàries que poden ajudar a millorar nota.
3- Les faltes sense justificar penalitzaran en la nota.

Com la nota que apareix en el butlletí és una nota numèrica que no admet decimals
serà en la nota final quan s'aplique la norma següent: per exemple, un alumne que obté un
6,5 tindrà com a nota final un 7. Ara bé, esta norma té una excepció i és que en el cas del
4,5 no es considera aprovat. Durant el curs si un alumne té, per exemple, un 7,6 es posarà
com a nota de butlletí un 7 però després a l’hora de realitzar la mitjana se li farà amb les
notes reals que tenia.

Després de cada avaluació el professorat establirà el sistema de recuperació que
considera oportú. El fet que no fem exàmens durant l’avaluació no significa que no puga ser
un dels sistemes de recuperació possibles. En el cas que un alumne no haja superat el curs
hi haurà una espècie de “recuperació” o examen final al qual es presentaran els alumnes
que no hagen superat tot el curs o alguna de les avaluacions.

● S’exigeix coherència lògica en les activitats, els treballs, etc.
● Es té en compte el comportament en classe i l’assistència.
● Es posaran les dates dels treballs amb suficient antelació i mai es canviaran excepte

causes extremes.
● S’exigeix tindre cura amb les faltes d’ortografia (en casos greus es poden arribar

penalitzar).
● S’exigeix un treball diari.


