
      

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ FÍSICA I QUÍMICA   
CURS 2021-22 

El procés d'avaluació és realitza per a conèixer els progressos aconseguits pels 

estudiants en el seu aprenentatge: 

• Per assolir els objectius d'etapa i curs, 

• El desenvolupament i millora dels seus coneixements i capacitats, 

• Determinar fins a quin punt l'educació (programació, metodologia, formació de 
materials, etc.) ha estat adequada. 

 

1. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 2n ESO 

Per  obtenir la qualificació es tindran en compte els següents aspectes: 

1.  L’interés de l’alumnat per l’assignatura, la participació i l’aprofitament del 

temps suposarà el 10 % de la nota de la avaluació. 

2. El treball realitzat tindrà un valor del 20 % de la nota. Es valoraran els deures 

realitzats i que es deuran entregar en el termini i format  indicats pel professorat  i el 

quadern de treball,. en el qual es podrà observar clarament l’autocorrecció de les 

activitats utilitzant bolígrafs en colors diferents (blau, negre i verd). També es 

valoraran les memòries de les pràctiques i els treballs individuals i/o en equip. 

3. Les proves escrites representaran un 70% de la nota i es realitzaran al 

finalitzar cada tema o per blocs de continguts. Aquestes proves es podran compensar 

entre elles. En totes es tindrà en compte la correcció lingüística (faltes d’ortografia) 

de tal forma que podrà disminuir la nota de la prova fins a 1 punt. 

A més a més, es valorarà preferentment el plantejament, el desenvolupament, la 

discussió dels resultats obtinguts i caldrà utilitzar les unitats adients. 

També cal considerar que en tots el exàmens es podran preguntar els conceptes ja 

impartits al llarg del curs. 

En cada avaluació es farà la mitjana de la nota obtinguda considerant els apartats 

anteriors. Al final del curs, la nota global de l’assignatura serà la mitjana de la nota 

de les tres avaluacions realitzades. 

Per aprovar l’assignatura caldrà obtenir un 5 de mitjana entre les tres 

avaluacions. 

L'alumnat que no haja superat les avaluacions corresponents tindrà una prova de 

recuperació, de les avaluacions no superades al final de curs. 



En el cas de no superar la prova l’alumne/a haurà de presentar-se a la prova 

extraordinària. En la prova extraordinària els continguts seran els impartits al llarg de 

tot el curs. 

 

2. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 3r ESO 

 

Per  obtenir la qualificació es tindran en compte els següents aspectes: 

1. L’interés de l’alumnat per l’assignatura, la participació i l’aprofitament del 

temps suposarà el 10 % de la nota de la avaluació. 

2. El treball realitzat tindrà un valor del 20 % de la nota. Es valoraran els deures 

realitzats i que es deuran entregar en el termini i format  indicats pel professorat  i el 

quadern de treball,. en el qual es podrà observar clarament l’autocorrecció de les 

activitats utilitzant bolígrafs en colors diferents (blau, negre i verd). També es 

valoraran les memòries de les pràctiques i els treballs individuals i/o en equip. 

3. Les proves escrites representaran un 70% de la nota i es realitzaran al 

finalitzar cada tema o per blocs de continguts. Aquestes proves es podran compensar 

entre elles. En totes es tindrà en compte la correcció lingüística (faltes d’ortografia) 

de tal forma que podrà disminuir la nota de la prova fins a 1 punt. 

A més a més, es valorarà preferentment el plantejament, el desenvolupament, la 

discussió dels resultats obtinguts i caldrà utilitzar les unitats adients. 

També cal considerar que en tots el exàmens es podran preguntar els conceptes ja 

impartits al llarg del curs. 

En cada avaluació es farà la mitjana de la nota obtinguda considerant els apartats 

anteriors. Al final del curs, la nota global de l’assignatura serà la mitjana de la nota de 

les tres avaluacions realitzades. 

Per aprovar l’assignatura caldrà obtenir un 5 de mitjana entre les tres 

avaluacions. 

L'alumnat que no haja superat les avaluacions corresponents tindrà una prova de 

recuperació, de les avaluacions no superades al final de curs. 

En el cas de no superar la prova l’alumne/a haurà de presentar-se a la prova 

extraordinària. En la prova extraordinària els continguts seran els impartits al llarg de 

tot el curs. 

Els alumnes amb l'assignatura pendent de 2n d'ESO, per a recuperar-la, deuran 

aprovar les dos primeres avaluacions de 3r. En cas contrari es farà un examen 

extraordinari de recuperació amb les mateixes condicions de la prova extraordinària. 

 

 



3. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 4t ESO  

 

Per obtindre la qualificació es tindran en compte els següents aspectes: 

1. Els deures i el treball tant a casa com a l'aula, tindrà un valor molt important el 
lliurament en el termini establert dels deures i treballs, això suposarà el 15% de la 
nota. 

2. La participació i predisposició per la feina.  El bon ús del material individual i 
comú. El respecte als companys i al professor. L’esperit crític i tolerant, la iniciativa, 
l’aprofitament del temps, el compliment del protocol COVID-19 del centre. Serà un 
5% de la nota. 

3. La realització de PROVES ESCRITES. Es valorarà la resolució de qüestions i 
problemes, l’ús de les unitats i càlculs numèrics, el disseny de processos 
experimentals, i els conceptes. En totes les proves i treballs, cada magnitud anirà 
acompanyada sempre de la seua unitat corresponent. Els errors u omissions serà 
penalitzada. El 80% de la nota correspondrà a aquestes proves. 

Es realitzarà una prova escrita per cada tema que es done durant l’avaluació. 

En la 1a avaluació, es treballarà el temari de Química. Després de la Química 

començarem la Física, on igualment es farà una prova per cada tema, que 

computaran per a la nota de la 2a i 3a Avaluació. 

Per aprovar l’assignatura caldrà obtenir un 5 de mitjana entre les avaluacions. 

Es faran recuperacions de cada avaluació al finalitzar aquestes. 

Al finalitzar el curs, en el mes de juny, els alumnes que no arriben al 5 de mitjana, 

tindran una prova de recuperació final, una per avaluació, i que en el cas de la tercera 

avaluació es farà conjunta (sols hi haurà una sola recuperació en aquest cas) 

En cas de no superar la prova, l’alumne/a haurà de realitzar la prova extraordinària 

on els continguts seran els impartits al llarg de tot el curs. 

Els alumnes de 4t d’ESO amb l’assignatura de 3r d’ESO pendent: 

• En cas de no cursar l’assignatura de Física i Química de 4t, hauran de 
presentar-se a una prova extraordinària de pendents. 

• Si cursen la Física i Química de 4t, caldrà aprovar la 1 i 2 avaluació per 
considerar-la aprovada. 

 

 

 

 

 

 

 



4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 1r BATXILLERAT F/Q 

 

Per obtenir la qualificació, es tindran en compte els següents aspectes 

1. Treball: s'apreciarà la participació i voluntat de treball, bon ús del material 
individual i col·lectiu, les activitats experimentals en el laboratori i l'ordre i 
neteja a l'aula i al laboratori i les activitats a realitzar tant a casa, com a l'aula. 
Serà un 10% de la nota. 

2. Proves escrites: al finalitzar cada tema. per a conèixer el grau d’adquisició 
de coneixements del mateix per part de l’alumnat, representen el 90% de la 
nota. 

Estes proves es qualificaran sobre 10. Es considerarà superat un tema sempre que 

la qualificació del mateix siga igual o superior a 5 punts.  

En les proves escrites que es realitzen es farà constar els criteris de qualificació de 

les mateixes, es a dir, el valor numèric de cada exercici o problema proposat. 

Es faran recuperacions de cada avaluació al finalitzar aquestes, fora d’horari 

lectiu. 

Al finalitzar el curs la nota global de l’assignatura serà la mitjana de les avaluacions 

realitzades. Per a poder aprovar el curs s’ha d'obtindre almenys una qualificació de 

“5”. 

Aspectes importants a tindre en compte en les proves escrites 

Amb caràcter general, les proves escrites es qualificaran atenent a aspectes com 

ara els següents: 

• Explicitació de lleis, principis, etc, aplicables en la resolució. 

• Indicació de les lleis matemàtiques que s’han d’aplicar, identificant les 
variables que apareixen en les mateixes. 

• Utilització correcta de les unitats tant en el procés de resolució com en els 
resultats. 

• Utilització exclusiva de les dades facilitades, a més d’aquells que han de ser 
universalment conegudes. 

• Anàlisi dels resultats on es pose de manifest la seua concordança amb els 
previsibles. 

• En les proves escrites, se podran necessitar conceptes utilitzats en temes 
anteriors. 

RECUPERACIÓ 

Es realitzarà una per avaluació. Consistirà en una única prova, amb problemes i 

qüestions basats en els temes que han constituït l’avaluació completa per als 

alumnes que han suspès més d’una prova de l’avaluació. Els alumes que sols 



hagen suspès un dels exàmens, faran recuperació d’aquest tema.  

Al finalitzar el curs, en el mes de juny, els alumnes que no arriben al 5 del mitjana, 

tindran una prova de recuperació final, per avaluacions no superades. 

En cas de no superar la prova, l’alumnat haurà de realitzar la prova extraordinària 

on els continguts seran els impartits al llarg de tot el curs. L’alumnat que s’examine 

en la prova extraordinària haurà de recuperar l’assignatura completa. 

 

5. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 1r BATXILLERAT–CULTURA 

CIENTÍFICA 

 

Per a obtindre la qualificació es tindran en compte els següents aspectes:  

1. Treballs monogràfics. Poden ser individuals o en grup. Cal seguir les 
normes i pautes de presentació i elaboració dels treballs monogràfics i 
pòsters, es valoraran tant els aspectes formals com el contingut. Aquest 
apartat suposarà un 35% de la nota de l’avaluació. 

2. El treball i feina, realització d'activitats relacionades amb l'assignatura, tant 
a classe com a casa. En aquest apartat també estan incloses les pràctiques 
de laboratori. Serà el 35% de la nota final de l'avaluació. 

3. Les presentacions orals. Es valorarà la dicció, el llenguatge científic 
relacionat amb el tema, la capacitat d'investigació de l'alumnat, la qualitat del 
tema. Serà un 30% de la nota 

La mitjana ponderada dels tres apartats ens donarà la nota final de 

l'avaluació.  

Al finalitzar el curs, en el mes de juny, els alumnes que no arriben al 5 de mitjana, 

tindran una prova escrita de recuperació final, de tota la matèria impartida durant 

el curs. 

En cas de no superar la prova, l’alumne/a haurà de realitzar la prova escrita 

extraordinària on els continguts seran els impartits al llarg de tot el curs. 

 

 

 

 

 

 



6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 2n BATXILLERAT FÍSICA 

 

La nota de l’avaluació serà la corresponent a les proves escrites.  

Les proves escrites seran dos tipus: 

Una prova corresponent a cada bloc (dos per avaluació) que suposarà un 50% de la 
nota  que correspon a les proves escrites. I una prova que inclourà de tot el temari 
impartit durant l’avaluació i suposarà l'altre 50% de la nota corresponent a les proves 
escrites. 

Les proves escrites es qualificaran sobre 10. Es considerarà superat un tema sempre 
que la qualificació del mateix siga igual o superior a 5 punts.  

En totes les proves escrites que es realitzen, el professor farà constar els criteris de 
qualificació de les mateixes, que generalment es referiran a: 

Valor numèric de cada exercici o problema proposat i els aspectes importants a tindre 
en compte i justificacions necessàries. 

Amb caràcter general, les proves escrites es qualificaran atenent a aspectes com ara 
els següents: 

 

• Explicitació de lleis, principis, etc. aplicables en la resolució. 

• Indicació de les lleis matemàtiques que s’han d’aplicar, identificant les variables 
que apareixen en les mateixes. 

• Utilització correcta de les unitats tant en el procés de resolució com en els 
resultats. 

• Utilització exclusiva de les dades facilitades, a més d’aquells que han de ser 
universalment conegudes. 

• Anàlisi dels resultats on es pose de manifest la seua concordança amb els 
previsibles. 

 
Al finalitzar el curs la nota global de l’assignatura serà la mitjana de les avaluacions 
realitzades. Per a poder superar el curs s’ha d'obtindre almenys una qualificació de  
“5”. 
 

 
RECUPERACIÓ 
 
Es realitzarà una recuperació per avaluació. Consistirà en una única prova, amb 
problemes i qüestions basats en els temes que han constituït l’avaluació completa.  
 
Es podran presentar tots aquells alumnes que desitgen pujar la seua nota. En aquest 
cas a cada alumne/a se li considerarà la major de les notes obtingudes. 

 

• Al final de curs es realitzarà una prova final de cada avaluació per a l’alumnat 
que  no haja superat la nota mínima exigida.  



 

• L’alumnat que haja de fer la prova EXTRAORDINÀRIA haurà de recuperar 
l’assignatura completa. La prova estarà basada en qüestions i problemes que 
comprenguen el temari complet que s'haja impartit. 

 

 

7. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 2n BATXILLERAT QUÍMICA 

La nota de l’avaluació correspondrà a les proves escrites. 

Les proves escrites seran dos tipus: 

1. Proves corresponents a cada tema que suposaran el 50% de l’avaluació. 

2. Una prova que inclourà de tot el temari impartit durant l’avaluació i 
suposarà un 50% de la nota corresponent a les proves escrites. 

Aquests controls es qualificaran sobre 10. 

En les proves escrites que es realitzen es farà constar els criteris de qualificació de 

les mateixes, es a dir, el valor numèric de cada exercici o problema proposat i els 

aspectes importants a tindre en compte i justificacions necessàries. 

Amb caràcter general, les proves escrites es qualificaran atenent a aspectes com 

ara els següents: 

• Explicitació de lleis, principis, etc aplicables en la resolució. 

• Indicació de les lleis matemàtiques que s’han d’aplicar, identificant les 
variables que apareixen en les mateixes. 

• Utilització correcta de les unitats tant en el procés de resolució com en els 
resultats. 

• Utilització exclusiva de les dades facilitades, a més d’aquells que han de ser 
universalment conegudes. 

• Anàlisi dels resultats on es pose de manifest la seua concordança amb els 
previsibles. 

 

QUALIFICACIÓ 

Al finalitzar el curs la nota global de l’assignatura serà la mitjana de les avaluacions 

realitzades. per a poder aprovar el curs s’ha d'obtindre almenys una qualificació 

mitjana de “5”. 

L’assistència a classe és obligatòria. Per tant, la justificació de la falta haurà de fer-

se immediatament que es produïsca. Els justificants seran metges o d’algun 

organisme oficial que justifique degudament l’absència de l’alumne/a sempre que 

siga possible. Es recorda que si l’alumnat no justifica les faltes, pot perdre el dret a 

l’avaluació continua. 



RECUPERACIÓ 

Es realitzarà una recuperació per avaluació. consistirà en una única prova, amb 

problemes i qüestions basats en els temes que han constituït l’avaluació completa. 

Es podran presentar tots aquells alumnes que desitgen pujar la seua nota. Es 

considerarà la major de les notes obtingudes. 

A final de curs (setmana d’exàmens) es realitzarà una recuperació de cada 

avaluació pels alumnes no les hagen superat la nota mínima exigida. 

 


