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7. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 

Criteris d’ortografia i redacció: 

A l’hora de l’avaluació d’activitats, llibreta de classe, llibreta de laboratori i exàmens es tindrà 

en compte: l'ortografia, redacció i presentació. 

Criteris comuns ESO i FPB: 

Es realitzaran tres avaluacions al llarg del curs, coincidint la tercera avaluació amb la nota 

final, que serà la mitjana ponderada de cadascuna de les parts o blocs (segons la seva 

importància i durada).  

L'alumnat pot recuperar cada avaluació suspesa mitjançant la realització d'una prova escrita 

i per a aquells que no ho aconseguisquen i sempre segons el criteri del professor en 

finalitzar el curs podran fer una prova global en els casos en què ho considerem necessari o 

convenient, sempre atenent a les circumstàncies en què es trobe. 

Criteris comuns BATXILLERAT. 

Un 25% de faltes d'assistència en l'assignatura implica la pèrdua del dret a avaluació. 

 

Criteris de RECUPERACIÓ D'ALUMNES PENDENTS 

Els alumnes que tinguen assignatures pendents d’altres cursos tindran dues oportunitats per 

a recuperar-la. Es realitzaran dos exàmens de tota l'assignatura els dies 16 d’octubre de 

2020 i 23 d'abril 2021 (en l’horari de classe de FQ/CAAP). Se'ls ha lliurat un quadern per 

treballar l'assignatura en el cas de 2n i 3r ESO. 

 
7.1 Física i Química 2n ESO. 
- 70% nota de les proves escrites de les unitats.  

- 20% llibreta/activitats de classe i altres treballs. 

- 10% actitud. 

 

7.2 Física i Química 3r ESO. 
- 70% nota de les proves escrites. 

- 20%  llibreta/activitats de classe i altres treballs. 

- 10% actitud 
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7.3 Física i Química 4t ESO. 
- 70% nota de les proves escrites  

- 20% llibreta/activitats de classe i altres treballs. 

- 10% actitud 

 

7.4 Ciències Aplicades a l’activitat professional 4t ESO. 
a) 40% prova escrita/oral 

b) 40% llibreta/activitats de classe i altres treballs. 

c) 20% Actitud a classe i al laboratori, així com el comportament i respecte per les normes                 

de convivència establertes. 

 

7.5 Física i Química 1r Batxillerat. 
A cada avaluació es faran almenys dos exàmens, i la nota de l'avaluació la mitjana               

ponderada de les notes parcials obtingudes, matisada per la valoració que el professor faci              

del treball, actitud i disposició de l'alumne. Les avaluacions suspeses es podran recuperar             

mitjançant una prova escrita. Les recuperacions seran, en tots els casos, per avaluacions             

completes mai per exàmens de temes independents. 

Els alumnes que vulguen presentar-se a pujar nota faran el mateix examen de recuperació              

(per avaluacions) que els alumnes suspesos. 

 

Al final de la tercera avaluació la nota ja és la final del curs, que es calcularà tenint en                   

compte la nota global de Química i de Física. El percentatge que computarà cada              

assignatura estarà en funció del temps i dels continguts impartits en cadascuna d'elles. Per              

poder aprovar l'assignatura cal tenir com a mínim un 5 en cadascuna de les parts. Al final                 

del curs es poden fer repesques de les parts suspeses. Els alumnes que no superen               

l'assignatura podran recuperar-la en les proves extraordinàries de juny. 

 

 

7. 6 Química 2n Batxillerat 
Es farà almenys una prova escrita per tema o grup de temes. Aquestes proves seran del                

tipus selectivitat, amb qüestions i problemes. Els alumnes han de respondre les preguntes             

de manera raonada i cas que els resultats siguen il·lògics o absurds, s’ha de fer un                

raonament sobre aquest resultat, indicant-ne la seva falsedat. 

La nota d'avaluació serà la mitjana ponderada de les notes dels exàmens fets durant              

aquesta.  
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Les avaluacions suspeses es podran recuperar mitjançant una prova escrita. 

Els alumnes que vulguen presentar-se a pujar nota faran el mateix examen de recuperació              

que els alumnes suspesos. 

La nota de la tercera avaluació la nota és la final del curs i serà la mitjana ponderada de                   

cadascuna de les parts o blocs del curs, segons la seua importància i durada. Segons el                

criteri del professor es pot plantejar la possibilitat de fer examen global per blocs temàtics               

per a repassar temes i donar una visió de conjunt que servirà de recuperació per a aquells                 

alumnes que porten parts de les assignatures suspeses. 

Els alumnes que no aproven en l’avaluació final hauran de presentar-se a la prova              

extraordinària en juny de tot el temari. La qualificació obtinguda serà la nota de              

l'assignatura. 

  
7.7 Física 2n Batxillerat. 
1. Es realitzarà una prova escrita per tema o grups de temes. Les notes d'avaluació seran                

les mitjanes ponderades de les notes dels exàmens fets durant la mateixa.  

2. Les avaluacions suspeses es podran recuperar mitjançant una prova escrita. Les            

recuperacions seran, en tots els casos, per avaluacions completes mai per exàmens de             

temes independents. 

3. Els alumnes que vulguen presentar-se a pujar nota faran el mateix examen de              

recuperació (per avaluacions) que els alumnes suspesos. 

4. Al final de la tercera avaluació la nota ja és la final del curs, que serà la mitjana                   

ponderada de cadascuna de les parts o blocs del curs, segons la importància i durada, però                

segons el criteri del professor es pot plantejar la possibilitat de fer examen global per blocs                

temàtics per repassar temes i donar una visió de conjunt que servirà de recuperació per a                

aquells alumnes que portin parts de les assignatures suspeses. 

5. Els alumnes que no superin l'assignatura podran recuperar-la en les proves            

extraordinàries de juny. 

6. Tenint present que un 25% de faltes d'assistència en l'assignatura implica la pèrdua del               

dret a avaluació. 

 

 

7.8 Ciències Aplicades FPB1. 
a) 34% de la nota serà atribuït a les proves escrites. 

b) 33% al treball a classe ia casa. 

e) 33% Actitud a classe així com el comportament i respecte per les normes de convivència,                
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assistència i puntualitat. Tenint present que un 25% de faltes d'assistència en l'assignatura             

implica la pèrdua del dret a avaluació. A més, quan es falta a classe el dia d'un examen,                  

serà imprescindible presentar justificant mèdic perquè el professor faça un altre examen al             

dit alumne. 

 

7.9 Ciències Aplicades FPB2. 
a) 34% de la nota serà atribuït a les proves escrites. 

b) 33% al treball a classe ia casa. 

e) 33% Actitud a classe així com el comportament i respecte per les normes de convivència,                

assistència i puntualitat. Tenint present que un 25% de faltes d'assistència en l'assignatura             

implica la pèrdua del dret a avaluació. A més, quan es falta a classe el dia d'un examen,                  

serà imprescindible presentar justificant mèdic perquè el professor faca un altre examen al             

dit alumne. 
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