CRITERIS D'AVALUACIÓ
BATXILLERAT 2019-20
CRITERIS D'AVALUACIÓ A BATXILLERAT
CATEGORIES
EXÀMENS I
ACTIVITATS
DE CLASSE
85%

ACTIVITATS
DE CASA

No adaptació

Adaptació

Global
6
Parcial
4
Activitats de classe i treballs(1) 1

Global
6
Parcial
4
Activitats de classe i treballs(1)
1
Exercicis d'adaptació
3
(2)
Activitats de casa
1

Activitats de casa(2)

1

5%

ACTITUDS
10%

Composició
de la nota
de
trimestre

Comportament
(respectuós)(3)
2
Deures,
material i
puntualitat
(responsable) (4)
2
Presentació (5)
1

Actituds
(comportament
a l’aula, deures,
participació,
tinença del
mòbil,
puntualitat,...)
4
Presentació
1

Comportament (respectuós)(3)
2
Deures, material i puntualitat
(responsable) (4)
2
Presentació (5)
1

(1)

Considerarem treballs totes aquelles feines que malgrat es puguin fer totalment o parcialment a casa,
tinguin un contingut considerable (pràctiques de laboratori, minicontrols, treballs monogràfics,...). Cada
activitat té un pes de 1, cosa que fa que quan més activitats es facin, menys valor tenen els exàmens.
(2)

Són activitats que en la seva majoria es fan a casa de deures (deures recollits i avaluats, qüestionaris
moodle,...)
(3)

El comportament es tindrà en compte dos aspectes bàsicament: actitud a l'aula i interès (participació).
Es posaran un mínim de dues notes per trimestre.
(4)

En aquest apartat tot l'alumnat parteix d'un 10, però hi ha tres ítems fàcilment observables que poden
fer baixar aquesta nota:
Manca de deures
Manca de material
Puntualitat
0 vegades = 10
1 vegada = 8
2 vegades= 5,5
3 vegades= 2,5
4 vegades o més= 0

Cada vegada que no
portin el material es
descomptarà 1 punt.

Cada vegada que
arribin tard es
descomptarà 1 punt.

La puntualitat pot ser a les primeres hores del matí o tarda, a l'hora del pati o entre classe i classe.
(5)

S'avalua la presentació dels exàmens, treballs, pràctiques de laboratori,... En aquest apartat es
descomptarà 0,1 per cada falta.

La condició per poder fer mitjana és:
No adaptació: han de tenir un 4 de mitjana entre global i parcial
Adaptació: han de tenir un 3,5 de mitjana entre global i parcial

LLENGÜES
ESTRANGERES

Activitats extres (sumen punts directament a la nota final del
trimestre)
•
•

•

Summer homework fins a 1 punt
Lectures voluntàries + 0,1 x llibre o revista llegit i explicat oralment.
Altres activitats recomanades +0,25

Els criteris de faltes són els següents:

LLENGUA
CATALANA i
CASTELLANA

• Les recuperacions es fan a final de curs.
• Si un alumne suspèn un trimestre i la mitjana li surti aprovada, tindrà l'opció (no

Recuperacions
trimestrals

està obligat) de recuperar-lo a final de curs. Aquell que es presenti de forma
voluntària posarem la nota que tregui (fins un 7). No hi ha possibilitat de baixar
nota.
• Si un alumne suspén1 trimestre i la mitjana no li surt aprovada o té més
trimestres suspesos s’ha de presentar obligatòriament a recuperar el trimestre
sense possibilitat de baixar nota. En cas de no presentar-se o deixar-lo en blanc
la nota del trimestre serà un 1.
• Alumne/a que es presenta a pujar nota de tota l’assignatura: Posarem la nota
que tregui a l’examen sense possibilitat de baixar-la. En el cas que treguin 3
punts per sota de la nota, es podrà baixar un punt de la nota final.
nota =

nota de l'examen de recuperació (màxim de 7)

•

•

Recuperació
extraordinària

Si un alumne suspèn el curs, tindrà l'opció (no està obligat) de recuperar-lo al
juny (2n de batxillerat) o al setembre mitjançant un examen escrit. La nota
màxima serà un 6.
En el cas de 1r de batxillerat es tindrà en compte la feina feta durant l'estiu.
2n batxillerat

nota =

1r batxillerat

nota* =

nota de l'examen de recuperació (màxim de 6)
0,7·examen + 0,3·dossier

(màxim de 6)

*Per poder fer mitjana l'alumne/a ha de treure una nota igual o superior a 4.

LLENGÜES
ESTRANGERES

nota = 0,3·nota de tres projectes + 0,1·actitud de seguiment + 0,6
examen
Es faran tres exàmens durant el curs, que correspondrà a cada trimestre de l'assignatura.

LLENGUA
CATALANA i
CASTELLANA

Recuperació
del curs
anterior

nota =

0,3·dossier+ 0,1·actitud de seguiment + 0,6 examen

Es faran tres exàmens durant el curs, que correspondrà a cada trimestre de l'assignatura.
Per poder recuperar el curs, la nota mínima que s’haurà de treure al control serà de 4

MATEMÀTIQUES
i NATURALS

nota =

0,3·dossier+ 0,1·actitud de seguiment + 0,6 examen

Es faran tres exàmens durant el curs, que correspondrà a cada trimestre de l'assignatura.
Per poder recuperar el curs, la nota mínima que s’haurà de treure al control i al dossier serà de 4

CIÈNCIES
SOCIALS

nota =

0,3·dossier+ 0,1·actitud de seguiment + 0,6 examen

Es faran tres exàmens durant el curs, que correspondrà a cada trimestre de l'assignatura.
Per poder fer mitjana, ambdues proves hauran d’assolir un mínim de 4

Qualificació
final de la
matèria

Aspectes a
tenir en
compte

LLENGÜES
ESTRANGERES
LLENGUA
CATALANA i
CASTELLANA
MATEMÀTIQUES
i NATURALS
CIÈNCIES
SOCIALS

LLENGÜES
ESTRANGERES

Per obtenir la nota final de l’assignatura, s’utilitzaran les mitjanes reals (i no les arrodonides) de cada
trimestre i es tindrà en compte l’evolució positiva o negativa en la matèria al llarg dels trimestres.

En la correcció de controls i minicontrols es posaran dues notes: una de
continguts i l'altra de presentació. Segons es pot observar en la plantilla
dels exàmens.

