
Criteris d'Avaluació i Recuperació
Batxillerat

Departament:
Matèria

Avaluació trimestral:
què s'avalua.

Recuperació trimestral:
quan i com.

Avaluació de final de curs: com.

Per curs                            Examen final

Avaluació
extraordinària

BIOLOGIA I GEOLOGIA:
• BIOLOGIA

• CIÈNCIES DE LA 
TERRA  

• CIÈNCIES PER AL 
MÓN CONTEMPORANI

90% Exàmens
10% Treballs, deures i actitud 

Examen de l'avaluació 
anterior.

Mitjana de les tres 
avaluacions aprovades.

Examen per avaluacions. Examen global de la 
matèria.

CLÀSSIQUES:
• LLATÍ

• GREC

80% Exàmens
20% Deures, feina a classe i 
actitud

Examen de l'avaluació 
anterior.

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions.

Examen global de la 
matèria.

Examen global de la 
matèria.

EDUCACIÓ FÍSICA:
• EDUCACIÓ FÍSICA

20% Exàmens   
80% Proves pràctiques i 
actitud

Amb un examen teòric i 
pràctic de l'avaluació anterior.

Mitjana  aprovada de les 
tres avaluacions si 
aprova dues avaluacions.
L'avaluació suspesa ha 
de tenir mínim de 3.

Examen teòric i pràctic 
global de la matèria.

Examen teòric i pràctic 
global de la matèria més
un programa 
d'entrenament 
individual.

ECONOMIA:
1R BATXILLERAT

• ECONOMIA

• ECONOMIA D'EM. 

50% Exàmens 
50% Treballs, dossier i actitud 
     

Examen de l'avaluació 
anterior i/o dossier i treball.

Mitjana de les tres 
avaluacions aprovades.

Examen i treballs de les 
avaluacions suspeses.

Examen global de la 
matèria i treballs.

ECONOMIA:
2N BATXILLERAT

• ECONOMIA 
D'EMPRESA

90% Exàmens 
10% Treballs, dossier i actitud 

Examen de l'avaluació 
anterior.

Mitjana de les tres 
avaluacions aprovades.

Examen de l'avaluació 
suspesa si només se'n té 
una o examen global de 
tota la matèria si se'n té 
més d'una.

Examen global de la 
matèria.
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Departament:
Matèria

Avaluació trimestral:
què s'avalua.

Recuperació trimestral:
quan i com.

Avaluació de final de curs: com.

Per curs                            Examen final

Avaluació
extraordinària

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA:
• DIBUIX TÈCNIC

80% Exàmens
20% Treballs, deures i actitud

No es recupera la matèria per 
trimestre.

Mitjana aritmètica amb 
les tres avaluacions 
aprovades.

Examen dels blocs 
temàtics suspesos.

Examen global de la 
matèria.

FILOSOFIA:
1R BATXILLERAT

• FILOSOFIA 
• PSICOLOGIA

80% Exàmens
20% Treballs, deures i actitud

Examen durant el mateix 
trimestre.

Mitjana de les tres 
avaluacions aprovades.

Examen de l'avaluació 
suspesa si només se'n té 
una o examen global de 
tota la matèria si se'n té 
més d'una.

Examen global de la 
matèria.

FILOSOFIA:
2N BATXILLERAT

• HISTÒRIA DE LA 
FILOSOFIA

90% Exàmens
10% Treballs, deures i actitud

Examen durant el mateix 
trimestre.

Mitjana de les tres 
avaluacions aprovades.

Examen de l'avaluació 
suspesa si només se'n té 
una o examen global de 
tota la matèria si se'n té 
més d'una.

Examen global de la 
matèria.

FÍSICA I QUÍMICA:
• FÍSICA

• QUÍMICA

90% Exàmens
10% Treballs, pràctiques i 
actitud.

Examen de l'avaluació 
anterior.

Mitjana de les tres 
avaluacions aprovades.

Examen global de la 
matèria.

Examen global de la 
matèria.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA:
1R BATXILLERAT

• HISTÒRIA DEL MÓN 
CONTEMPORANI

80% Exàmens 
20% Treballs, dossier i actitud 
     

Examen de l'avaluació 
anterior.

Mitjana de les tres 
avaluacions aprovades.

Examen de l'avaluació 
suspesa si només se'n té 
una o examen global de 
tota la matèria si se'n té 
més d'una.

Examen global de la 
matèria.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA:
2N BATXILLERAT

• HISTÒRIA

• HISTÒRIA DE L'ART

• GEOGRAFIA

90% Exàmens 
10% Treballs, dossier i actitud 

Examen de l'avaluació 
anterior.

Mitjana de les tres 
avaluacions aprovades.

Examen de l'avaluació 
suspesa si només se'n té 
una o examen global de 
tota la matèria si se'n té 
més d'una.

Examen global de la 
matèria.
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Departament:
Matèria

Avaluació trimestral:
què s'avalua.

Recuperació trimestral:
quan i com.

Avaluació de final de curs: com.

Per curs                            Examen final

Avaluació
extraordinària

LLENGUA ANGLESA:
• LLENGUA ANGLESA

80% Exàmens
20% Redaccions, deures i 
actitud

Exàmens i lectures en la 
prova de final de curs.

Aprovant dues 
avaluacions amb la 
condició que una de les 
dues sigui la tercera 
avaluació. A més, caldrà 
aprovar les lectures 
obligatòries per aprovar 
el curs.

Examen global de la 
matèria i/o de les lectures
pendents.

Examen global de la 
matèria i/o de les 
lectures pendents.

LLENGUA ALEMANYA:
• LLENGUA 

ALEMANYA

80% Exàmens
20% Redaccions, deures i 
actitud

En la prova de final de curs. Mitjana superior a 5 de 
les avaluacions o 
aprovant les tres 
avaluacions. 

Examen global de la 
matèria.

Examen global de la 
matèria.

LLENGUA CASTELLANA:
• LLENGUA 

CASTELLANA I LIT.

90% Exàmens i activitats de 
lectura
10% Notes de classe, deures, 
redaccions i actitud

Amb un 6 a l'avaluació actual 
es recupera l'avaluació 
anterior si la nota d'aquesta 
és igual o superior a 3.
Els continguts no acumulatius 
seran objecte d'examen 
específic.

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions. S'ha 
d'aprovar obligatòriament
la tercera.

Examen global de tota la 
matèria.

Examen global de la 
matèria.

LLENGUA CASTELLANA:
• LITERATURA 

CASTELLANA (MOD.)

90% Proves d'avaluació 
(teoria literària i comentari de 
textos)
10% Activitats de classe i 
actitud

Amb un 6 a l'avaluació actual 
es recupera l'avaluació 
anterior si la nota d'aquesta 
és igual o superior a 3.
Els continguts no acumulatius 
seran objecte d'examen 
específic.

Mitjana  de les notes de 
teoria i comentari de 
textos. Ambdues han de 
ser iguals o superiors a 5.
La qualificació tant de 
l'apartat de teoria com de
comentari de textos 
s'obtindrà de la mitjana 
aritmètica de les notes de
les tres avaluacions.

Els continguts de la teoria
seran objecte de 
recuperació específica 
(l'alumne només 
s'examinarà de la matèria
relativa a les obres que 
hagi suspès).
Pel que fa al comentari 
de textos, la matèria 
pendent serà objecte de 
recuperació en un 
examen en el qual 
apareixerà un fragment 
de qualsevol obra del 
programa.

Examen global de la 
matèria.
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Departament:
Matèria

Avaluació trimestral:
què s'avalua.

Recuperació trimestral:
quan i com.

Avaluació de final de curs: com.

Per curs                            Examen final

Avaluació
extraordinària

LLENGUA CATALANA:
• LITERATURA 

UNIVERSAL

70% Exàmens   
30% Comentari de text, 
treballs i actitud

Examen de les avaluacions 
suspeses el 3r trimestre.

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions.

Examen de les obres i 
dels comentaris 
suspesos.

Examen global de la 
matèria.

LLENGUA CATALANA:
• LLENGUA CATALANA 

I LITERATURA

80% Exàmens
20% Treballs, deures i actitud

Amb un 6 a l'avaluació actual 
es recupera  l'avaluació 
anterior.

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions. S'ha 
d'aprovar obligatòriament
la tercera.

Examen global de la 
matèria.

Examen global de la 
matèria.

LLENGUA CATALANA:
• LITERATURA 

CATALANA (MOD.)

80% Exàmens (teòrics i 
pràctics) i comentaris de text.
20% Lectures, exposicions, 
deures i actitud

Les avaluacions suspeses es 
recuperen a final de curs.

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions. Només 
es pot suspendre una 
avaluació amb una nota 
no inferior a 4.

Examen de les obres 
suspeses.

Examen global de la 
matèria.

LLENGUA FRANCESA:
• LLENGUA 

FRANCESA

80% Exàmens
20% Redaccions, deures i 
actitud

Amb un 5 a l'avaluació actual 
es recupera  l'avaluació 
anterior si la nota d'aquesta 
és igual o superior a 3.

Mitjana aprovada de les
tres avaluacions o bé 
aprovant la 3a avaluació
i una de les altres dues, 
o bé aprovant la tercera 
avaluació 

Examen global de la 
matèria.

Examen global de la 
matèria.

MATEMÀTIQUES:
• MATEMÀTIQUES

• MATEMÀTIQUES 
APLIC. A LES C. S.

95% Exàmens
5% Actitud

 Exàmens per blocs durant el 
curs.

Aprovant tots els blocs de
la matèria.

1r curs: 
Per a l'alumnat que tingui
aprovat almenys un bloc.
2n curs:
Examen dels blocs 
suspesos.

Examen global de la 
matèria.

TECNOLOGIA:
• TECNOLOGIA IND.
• ELECTROTÈCNIA

90% Exàmens
10% Treballs, deures i actitud

Examen de l'avaluació 
anterior i/o a final de curs.

Mitjana de les tres 
avaluacions sempre que 
estiguin aprovades.

Examen de les 
avaluacions suspeses.

Examen global de la 
matèria.
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DIVERSOS DEPARTAMENTS:
2N BATXILLERAT

• TREBALL DE 
RECERCA

Avaluació: què s’avalua. Avaluació final: com. Recuperació: quan i com.

45% Procés
35% Informe escrit
20% Exposició oral

Per poder avaluar el treball de 
recerca cal treure una nota mínima 
de 3 sobre 10 en  cada apartat: 
seguiment, memòria i exposició 
oral.

Presentació del Treball de Recerca escrit i 
exposició oral davant d'un tribunal.
- Si no es presenta el document escrit en 
el termini establert, la convocatòria 
ordinària del treball de recerca del mes de 
maig quedarà suspesa i l'alumne només 
podrà optar a aprovar el treball de recerca 
a la convocatòria extraordinària de juny.

- En el cas que no s'arribi a un 3/10 en el seguiment, no es podrà 
presentar la memòria a l'avaluació final de maig. L'alumne haurà 
de presentar el TR a l'avaluació extraordinària de juny.
- Si se suspèn la memòria, la recuperació consistirà a presentar 
una altra memòria modificada a l'avaluació final de maig.
- Si se suspèn l'exposició oral, la recuperació consistirà a fer un 
altre cop la presentació modificada a l'avaluació final de maig.

Recuperació de matèries pendents de 1r de Batxillerat

• Biologia, Ciències de la terra i medi ambient, Ciències per al món contemporani, Economia, Economia d'empresa, Educació física,
Física, Història del món contemporani, Literatura universal, Llengua anglesa, Llengua francesa, Llengua alemanya,
Química,Tecnologia industrial: Es recuperen aprovant un examen global de la matèria a la convocatòria de febrer o en l'extraordinària de juny.

• Dibuix tècnic: Es recuperen aprovant 2n de Batxillerat amb una nota igual o superior a 5, o aprovant un examen global de la matèria
corresponent a la convocatòria de febrer o en l'extraordinària de juny.

• Filosofia, Psicologia: Es recuperen aprovant dos avaluacions de 2n de Batxillerat amb mitjana de 5,5 (o superior), o aprovant un examen
global de la matèria corresponent a la convocatòria de febrer o en l'extraordinària de juny.

• Llatí: Es recuperen presentant un dossier i aprovant un examen global de la matèria a la convocatòria de febrer o en l'extraordinària de juny.

• Llengua catalana i literatura: Es recupera la matèria de1r de batxillerat realitzant activitats de recuperació (30% de la nota) i aprovant un
examen a la convocatòria de febrer o en l'extraordinària de juny (70% de la nota).

• Llengua castellana i literatura: Es recupera si l'alumne aprova la primera avaluació de 2n de batxillerat o bé si aprova un examen global de la
matèria a la convocatòria de febrer.

• Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials: Es recuperen aprovant un examen global de la matèria en convocatòria de
febrer o en l'extraordinària de juny. O bé, obtenint almenys un 3 en convocatòria de febrer o en l'extraordinària de juny i aprovant la matèria de
2n Batxillerat. 
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