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Criteris d’avaluació i qualificació 

1. Introducció 

L’avaluació és recollir tot tipus d’informació per tal d’analitzar si l’alumnat 

està assolint els objectius. Aquesta informació prové de la seva forma de 

pensar, sentir i ser i es projecta en la participació a classe, les tasques i les 

proves teòriques que es faran al llarg del curs. L’avaluació contínua i 

formativa permet al professor detectar si l’alumnat evoluciona o no al 

llarg del curs per tal de decidir si cal reforçar algunes mancances. 

Les lleis educatives més importants del nostre país són molt explícites a 

l’hora de marcar quins són els objectius més importants en l’àmbit 

educatiu. Així, es fixa, no tan sols en els continguts, sinó també en el 

creixement personal de l’alumnat: la seva interacció amb els demés i la 

seva capacitat d’aprendre per sí sol (autonomia). Les competències 

digitals, matemàtiques, socials, intrapersonals, interpersonals, artístiques, 

comunicatives i digitals seran experimentades i reforçades en aquest curs 

d’una manera integral, orientades al creixement i adaptació de l’alumnat 

al món complex en el que viu. 

Finalment, es farà èmfasi en l’apartat dels valors, la inclusió, la tolerància i 

les intel.ligències emocionals, aprofitant l’heterogeneïtat de l’institut i 

persuadint a les aules sobre valor positiu d’aquesta riquesa que cal 

aprofitar. 

La qualificació és la plasmació numèrica de l’avaluació, és a dir, posar-li 

número a tot allò que ha demostrat l’alumnat al llarg de la unitat, 

trimestre o curs i que és el que surt al butlletí de notes.  

 



2. Criteris per a tercer i quart d’ESO i 1er de Batxillerat 

La qualificació es dividirà en tres àmbits: 

- Coneixements: 40% 

Què sap i com ho expressa. Aquest àmbit es demostrarà en 

l’examen i en alguns treballs de recerca i exposició escrita i oral.  

Aquest àmbit és eminentment importantíssim perquè és el que 

demostra quins continguts teòrics ha assolit l’alumnat. 

- Tasques: 30% 

Què sap fer i com ho fa. Aquest àmbit es demostrarà en les tasques 

que es faran tant a classe i com a casa, tant en els treballs 

individuals com col.laboratius (grupals) i els exercicis (Els deures). 

És molt important perquè demostra si els coneixements els sap 

portar a la pràctica i utilitza les eines adients. 

- Actitud i parcipació: 30% 

Com és: com es comporta, quina classe de companya o company és, 

si és puntual, si defensa valors, si s’esforça, si suma per al bon 

ambient, si participa, si entrega les tasques a temps, si creix en 

l’autocontrol, etc. 

És molt important perquè es valora si creixen com a persones que 

saben interactuar amb els demés, si s’esforcen, si són sensibles 

enfront els problemes socials i els col.lectius vulnerables. 

 

L’alumnat sovint sol dirigir la seva atenció a l’àmbit dels 

coneixements, posant molt d’èmfasi en el tradicional examen, 

deixant un poc de costat els altres. En aquestes dos assignatures, els 

tres àmbits seran molt importants perquè, si estem d’acord en què 

s’ha de formar a l’alumnat de manera integral i per al futur 

acadèmic, laboral i com a ciutadà, hem de fer-los créixer en els 

“sabers”, “sabers fer” i sabers ser”, tres conceptes vitals per 

desenvolupar-se en un món complex que requereix dominar totes 

les vessants personals.  

 

Finalment, l’alumnat haurà de treure un mínim del 25% en cada 

àmbit per a superar el trimestre (10%, 7,5% i 7,5%). 



 

3. Criteris per a quart de Batxillerat 

Avaluació i qualificació es dividirà en tres àmbits: 

- Coneixements: 50% 

Què sap i com ho expressa. Aquest àmbit es demostrarà en 

l’examen i algun treball grupal com a producte final.  

Aquest àmbit és eminentment importantíssim perquè és el que 

demostra quins continguts teòrics assoleix l’alumnat. A més, és 

l’àmbit que més es tindrà en compte en la PAU. 

- Tasques: 30% 

Què sap fer i com ho fa. Aquest àmbit es demostrarà en les tasques 

que es faran a classe i a casa, tant en el treballs individuals com 

col.laboratius (grupals) i els exercicis (els deures). 

És molt important perquè demostra si els coneixements els sap 

portar a la pràctica i utilitza les eines adients. 

- Actitud i parcipació: 20% 

Com és: com es comporta, quina classe de companya o company és, 

si és puntual, si defensa valors, si s’esforça, si suma per al bon 

ambient, si participa, si entrega les tasques a temps, si creix en 

l’autocontrol, etc. 

És molt important perquè es valora si creixen com a persones que 

saben interactuar amb els demés, si s’esforcen per ser cada dia 

millors i si entenen i mostren sensibilitat enfront un món globalitzat, 

amb problemes socials i necessitats que la seva generació haurà de 

gestionar. 

 

En aquesta assignatura tots tres àmbits seran molt importants 

perquè si estem d’acord en què s’ha de formar a l’alumnat per al 

futur acadèmic (futurs estudiants de batxiller, de cicles formatius, 

de universitat, etc.) i per al futur laboral, hem de fer-los créixer en 

els “sabers”, “sabers fer” i sabers ser”, tres conceptes vitals per 

desenvolupar-se en un món complex. No obstant, les classe aniran 

prou dirigides a enfocar l’examen de la PAU, per això “els sabers” 

representaran un 50%. 


