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                           CRITERIS  3r i 4t ESO 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ: Què avaluem?

1. L’assistència, l’actitud i el treball en classe

 La  repetida  impuntualitat  i  les  faltes  no  justificades  a  classe  influiran
negativament  en la  nota.  També influirà  l’actitud  enfront  del  treball  i  sobre  tot,  el
respecte a les persones.

2. El quadern

 El portar tots els dies la llibreta és obligatori per part de l’alumnat, podent estar a
disposició del professor/a quan aquest/a la requerisca.

 En la correcció del quadern es valorarà la realització i la correcció d’activitats.
També la presentació, ortografia, utilització de vocabulari científic i lògic, coherència en
l’expressió,.

3. Les proves escrites i orals

 Es  realitzarà,  almenys,  una  prova  escrita  per  avaluació.  Es  podran  realitzar
controls orals de les unitats.

 Cada prova escrita o oral contindrà qüestions que permeten avaluar els distints
tipus de continguts. 

 En la qualificació de les proves es valoraran: els coneixements, l’expressió oral o
escrita, l’ortografia, el domini de vocabulari científic,  la precisió de les respostes i la
capacitat de raonament i argumentació.

 Quan un/a alumne/a no assistisca a una prova oral o escrita, perdrà el dret a
realitzar-la, llevat que present un justificant mèdic o al·legue una causa familiar greu,
amb justificant escrit.

4. Treballs individuals i de grup

 En cada avaluació es podran realitzar treballs individuals o en grup. El professor
orientarà el treball, per mitjà d’un guió o full d’instruccions en què s’explicaran també
els criteris de qualificació del mateix. 

 El termini d’entrega ha de respectar-se. En la qualificació dels treballs fora de
termini es descomptarà puntuació a criteri del professor per cada dia de retard.



QUALIFICACIÓ: Com avaluem?

 En la qualificació de cada avaluació, es tindran en compte els continguts mínims
que expressa la Programació. La nota de cada avaluació vindrà determinada, en un
70% pels conceptes i en un 30 % pels procediments, l’actitud i el comportament. 

 Amb les proves escrites,  les  llibretes i  els  treballs  es valorarà el  domini  dels
continguts conceptuals i  procedimentals. Els aspectes que es valoraran en l’actitud i
comportament són: assistència a classe i puntualitat; comportament amb els companys
i professors i constància en el treball.

 La qualificació de cada avaluació serà la mitjana de les proves i treballs.  Les
notes d’examen amb qualificació inferior a  3 (3r d’ESO) o inferior a  4 (4t d’ESO), no
amitjanaran amb les altres i el/l’alumne/a estarà suspès.

RECUPERACIONS

 La  qualificació  d’insuficient en una avaluació,  podrà ser  recuperada  per  mitjà
d’una prova escrita i, si així es decidix, treball complementari. Aquestes recuperacions
es realitzaran segons el criteri del professor.

 Les avaluacions suspeses es podran recuperar segons el criteri de cada professor.

 Quan es produïsca la recuperació d’una avaluació, les notes anteriors ja no fan
mitjana, amb vista a una qualificació final.

QUALIFICACIÓ FINAL

 La qualificació final serà la mitjana de les tres avaluacions. En el cas que alguna
avaluació tinga una qualificació inferior a 3 en 3r d’ESO o 4 en 4t d’ESO, no amitjanarà
amb les altres i el/l’alumne/a estarà suspés.

PROVA EXTRAORDINÀRIA I PENDENTS

 La prova extraordinària de juliol (sempre que existisca), així com la de l’alumnat
amb assignatures pendents, serà igual per a tots els grups del mateix nivell. 

 Per a l'avaluació de pendents, els alumnes de 3r d'ESO realitzaran un examen
(60% de la qualificació) i presentaran unes activitats complementàries (40%). La nota
de l'examen no pot ser inferior a 3 per tenir en compte la qualificació de les activitats
complementàries.

 Aplicació del PEPLI en 3r de l’ESO. Valoració de l’anglés.  

Aquesta assignatura està plantejada per a afavorir l'ús de l'anglés. Sempre que
l'alumnat s'esforce en el seu aprenentatge, se li valorarà positivament. Per tant no
podrà ser causa per a suspendre l'assignatura.
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                            CRITERIS  Batxillerat 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ: Què avaluem?

1. L’assistència, l’actitud i el treball en classe:

 La repetida impuntualitat i les faltes no justificades a classe influiran negativament en
la nota. També influirà l’actitud enfront del treball i el respecte a les persones. 

2. Les proves escrites i orals

 Es realitzarà, almenys, una prova escrita o oral per avaluació. 

 Cada prova contindrà qüestions permeten avaluar distints tipus de continguts. En 2n
de Batxillerat, en les proves hi haurà diferents tipus de qüestions seguint el model de les
proves de Selectivitat. 

 En  la  correcció  de  les  proves  es  valorarà:  el  nivell  de  coneixements,  l’expressió
escrita i oral, l’ortografia, el domini de vocabulari científic,  la precisió de les respostes i la
capacitat de raonament i argumentació. 

 Quan  un/a  alumne/a  no  assistisca  a  una  prova  oral  o  escrita,  perdrà  el  dret  a
realitzar-la, llevat que present un justificant mèdic o al·legue una causa familiar greu, amb
justificant escrit. 

3. Treballs individuals i de grup

 A criteri  del  professorat,  es realitzaran,  al  llarg del curs, treballs  individuals  o en
grup.  S’orientarà el treball,  per mitjà d’un guió o full  d’instruccions en què s’explicaran
també els criteris de qualificació dels mateixos. 

 El termini d’entrega ha de respectar-se. En la qualificació dels treballs fora de termini
es descomptarà puntuació a criteri del professor per cada dia de retard. 

 Els continguts dels treballs obligatoris podran ser objecte d’examen, si el professorat
així ho indica. 



QUALIFICACIÓ: Cóm avaluem

 En cada avaluació s’amitjanaran les notes dels exàmens realitzats, sempre que cap
d’elles siga inferior a 4, i en este cas l’avaluació queda suspesa i s’haurà de recuperar. 

 La nota  de cada avaluació  inclourà  la  de les  proves  escrites,  orals  i  treballs.  Els
treballs contribuiran a la nota final en les diferents matèries de 1r i 2n fins en un 20% de la
nota. 

 En 2n de Batxillerat,  en  cada examen,  una  o  dos  de  les  qüestions  podran fer
referència a matèria anterior a la que és objecte d’examen. 

RECUPERACIONS

 La qualificació d’insuficient en una avaluació, podrà ser recuperada per mitjà d’una
prova  oral  o  escrita  i,  si  així  es  decidix,  treball  complementari.  Estes  recuperacions  es
realitzaran segons el criteri del professor. 

 Es  faran  proves  de  recuperació  segons  el  criteri  del  professorat;  sempre  que  el
nombre de faltes d’assistència injustificades no supere el 10%. 

 Quan es produïsca la recuperació d’una avaluació, les notes d’exàmens anteriors ja
no fan mitjana. Amb vista a una qualificació final es tindran en compte tot les notes de
l’avaluació (activitats i treballs). 

QUALIFICACIÓ FINAL

 La qualificació  final  serà la mitjana de les tres avaluacions.  En el cas que alguna
avaluació tinga una qualificació inferior a 4, no amitjanarà amb les altres i el/l’alumne/a
estarà suspens. 

 En 1r i 2n de batxillerat, si alguna avaluació no està recuperada, i la nota és inferior a
4, es realitzarà un examen global o parcial de la signatura, segons el nombre d’avaluacions
suspeses. 

PROVA DE JULIOL I PENDENTS

 La prova de juliol i la de alumnes amb l’assignatura suspesa serà igual per a tots
els grups del mateix nivell, i inclourà els continguts mínims impartits en el programa. 


