BATXILLERAT
Criteris d’avaluació i recuperació. Curs 2019-2020
3a avaluació i avaluació final i extraordinària

Departament

Curs i
matèria
1r i 2n
Biologia
1r i 2n
Ciències de
la Terra i del
medi
ambient
1r
Cultura
científica

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació
80% Exàmens
20% Deures

Criteris de recuperació de la
1a i 2a avaluació
Dossiers de recuperació

40% Proves escrites
60% Tasques

Dossiers de recuperació

EDUCACIÓ
FÍSICA

1r
Educació
física

Qualificació de les tasques
de confinament
proposades.

EDUCACIÓ
VISUAL I
PLÀSTICA

1r i 2n
Dibuix
tècnic

CIÈNCIES
NATURALS

CIÈNCIES
NATURALS

La qualificació de la 3a
avaluació serà la mateixa
que la de la 2a.
La qualificació pot millorar
fins a 3 punts si s’han
lliurat les activitats
puntualment i de manera
correcta.
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Una avaluació suspesa: si es
lliuren correctamente les tasques
de la 3a, s’aprova el curs. Si no,
s’han de fer les tasques de
recuperació de l’avaluació
suspesa.
Dues avaluacions suspeses:
s’han de fer les tasques de
recuperació proposades.

Activitats proposades durant el
confinament correctes i
lliurades puntualment.
Si s’aprova la 3a avaluació es
recupera la 1a i la 2a.
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Criteris d’avaluació final i extraordinària
Per curs: Mitjana aprovada de les tres
avaluacions si la nota no és inferior a la
mitjana de les dues primeres avaluacions; en
cas contrari només es tindrà en compte
aquesta mitjana dels 2 primers trimestres.
Recuperacions finals: Dossiers de
recuperació per avaluacions.
Avaluació extraordinària: Dossier de
recuperació de tot el curs.
Avaluació extraordinària: Dossier de
recuperació de tot el curs.
Final: mitjana de les dues primeres
avaluacions amb possibilitat de millorar nota si
es lliuren correctament les tasques de la
tercera.
Extraordinària: tasques complementàries
proposades.

Final: mitjana de les dues primeres
avaluacions, que pot millorar fins a 3 punts si
s’han lliurat correctament les activitats del 3r
trimestre.
Extraordinària: prova de recuperació.
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Criteris d’avaluació i recuperació. Curs 2019-2020
3a avaluació i avaluació final i extraordinària
Departament
FILOSOFIA

FÍSICA I
QUÍMICA

Curs i
matèria
1r
Filosofia i
Ciutadania,
Psicologia
2n
Història de
la Filosofia
1r i 2n
Física I
Química I
Física II
Química II

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació

Criteris de recuperació de la
1a i 2a avaluació

Treballs i deures
proposats pel professor/a

Treball relacionat amb el
temari de les avaluacions a
recuperar proposat pel
professor/a.

Exàmens
Nota = (0.6 · nota
d’activitats) + (0.4 · nota
d’exàmens).
Si es fa més d’un examen,
la nota d’exàmens és la
mitjana de les notes dels
exàmens.

Recuperació del 1r trimestre
Ja es va fer durant el segon
trimestre
Recuperació del 2n trimestre
Nota de l’examen de
recuperació.
Millora de nota del 2n
trimestre
Nota de l’examen de millora de
nota.

Criteris d’avaluació final i extraordinària
Avaluació final: a la mitjana del curs se li
afegirà fins a un punt en positiu resultat dels
treballs i deures entregats durant la 3a
avaluació.
Avaluació extraodinària: elaboració d'un
treball seguint el model de les recuperacions
(treball relacionat amb el temari proposat pel
professor/a)
Avaluació final
Nota final = (0.4 · nota 1r trimestre) + (0.4 · nota 2n
trimestre) + (0.2 · nota 3r trimestre).
Les notes dels tres trimestres per separat han de
ser iguals o superiors a 5.
Si hi ha algun trimestre suspès, cal recuperar tota
la matèria a final de curs.
Si la nota del tercer trimestre fa baixar la mitjana
del curs, només es tindran en compte els trimestres
primer i segon.
Millora de nota de la 3a avaluació
Nota d’un treball individual o dossier.
Si la nota d’aquests és superior a la que tenia el 3r
trimestre, la seva nota millora 1 punt.
Avaluació extraordinària
Es farà una prova final i s’ha d’entregar un dossier
d’activitats online.
Nota final després de la recuperació = Prova final
50% + dossier d’activitats online 50%
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Criteris d’avaluació i recuperació. Curs 2019-2020
3a avaluació i avaluació final i extraordinària
Departament

Curs i
matèria

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

1r i 2n
Geografia i
Història

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

1r
Cultura
audiovisual

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

1r
Economia
1r i 2n
Economia
de
l’empresa

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació
Es faran propostes de
treball, per lliurar en un
temps determinat o bé una
prova en línea (en el cas
de 2n).
La qualificació dels
treballs fets i/o de les
proves modificarà la nota
mitjana de la 1a i 2a
avaluació.

Criteris de recuperació de la
1a i 2a avaluació
La recuperació de la 1a ja ha
estat realitzada.
Per la recuperació de la 2a, es
proposaran activitats o proves
a realitzar en un temps
determinat. Se supera la
avaluació si l'alumne supera
les activitats/prova amb
qualificació suficient.

Es realitzaran
videoconferències,
valorades en assistència i
participació i propostes de
treballs.

Durant el període de
classes presencials ja s’ha
realitzat la recuperació de
la 1a avaluació i de la 2a
avaluació si ha estat
necessari.

Si la nota mitjana de les avaluacions 1a i 2a és
igual o superior a 5, l'alumne aprova el curs.
Els alumnes que no hagin superat ni la 1a ni la
2a avaluació han de realitzar la prova
extraordinària.
En cas de no ser possible la prova presencial,
es convocarà l'alumne a una prova individual
oral en línea.

Mitjana notes 1a i 2a
avaluació. Les feines fetes
durant el confinament
poden pujar la nota

La 1a ja està feta. Per la 2a hi
haurà un treball personalitzat.

L’avaluació final és la mitjana de la 1a i la 2a
avaluació. La tercera avaluació només pot
pujar la nota. Hi haurà una prova per recuperar
un trimestre o tot el curs.
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Criteris d’avaluació final i extraordinària
Si la nota mitjana de les avaluacions 1a i 2a és
igual o superior a 5, l'alumne aprova el curs.
Els alumnes que no hagin superat ni la 1a ni la
2a avaluació han de realitzar la prova
extraordinària.
En cas de no ser possible la prova presencial,
es convocarà l'alumne a una prova individual
oral en línea.
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Criteris d’avaluació i recuperació. Curs 2019-2020
3a avaluació i avaluació final i extraordinària
Departament
LLENGUA
CASTELLANA

Curs i
matèria
1r i 2n
Llengua
castellana i
literatura

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació
Presentació i correcta
realització de les activitats
de recuperació i millora.

Criteris de recuperació de la
1a i 2a avaluació
La 1a avaluació va ser objecte
de recuperació específica.
Si s’aprova la 3a avaluació, es
recupera la 2a.

Criteris d’avaluació final i extraordinària
Si l’alumne ha aprovat les dues primeres
avaluacions, la nota final serà la mitjana de les
notes d’aquestes. Aquesta nota pot millorar
fins a 1,5 punts si s’han lliurat correctament les
activitats de la 3a avaluació.
Si l’alumne ha suspès les dues primeres
avaluacions, pot recuperar la matèria si aprova
les tasques de recuperació i millora de la 3a
avaluació.
Si un alumne no ha aprovat cap avaluació,
haurà de realitzar una activitat avaluativa final
global (avaluació final). Si no aprova
l’avaluació final, haurà de realitzar l’activitat
avaluativa final global de l’avaluació
extraordinària.

LLENGUA
CASTELLANA

1r
Literatura
universal
2n
Literatura
espanyola

Presentació i correcta
realització de les activitats
proposades sobre les
lectures.
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Les lectures de la 1a avaluació
van ser objecte de recuperació
específica.
Les lectures de la 2a avaluació
es recuperen si s’aprova
l’activitat avaluativa final
corresponent.
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Si l’alumne ha aprovat les lectures de les dues
primeres avaluacions, la nota final serà la
mitjana de les notes d’aquestes. Aquesta nota
pot millorar fins a 1,5 punts si s’han lliurat
correctament les activitats de la 3a avaluació.
Si l’alumne no ha recuperat alguna lectura,
haurà de realitzar una activitat avaluativa final
de cada lectura suspesa.
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Criteris d’avaluació i recuperació. Curs 2019-2020
3a avaluació i avaluació final i extraordinària
Departament
LLENGUA
CATALANA

1r
Literatura
catalana

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació
Es valorarà el lliurament i
la qualitat de les tasques
presentades.

LLENGUA
CATALANA

2n
Llengua
catalana

Es valorarà el lliurament i
la qualitat de les tasques
presentades.

Amb les dues avaluacions no
assolides: hi haurà tasques
específiques de les parts per
recuperar.

Una prova general de la matèria.
La 3a avaluació permetrà millorar la
qualificació final, però no empitjorar-la.

2n
Literatura
catalana
(mod.)

Es valorarà el lliurament i
la qualitat de les tasques
presentades.

Tasques específiques de les
parts no aprovades.

Una prova general de la matèria.
La 3a avaluació permetrà millorar la
qualificació final, però no empitjorar-la.

Avaluarem el 3r trimestre
a partir de les tasques
entregades, que tindran el
valor del 100% de la nota.

Fem avaluació contínua amb
tasques o treballs.

ESTRANGERES

1r i 2n
Llengua
anglesa

Proposarem una tasca al Moodle per
recuperar la matèria i les lectures pendents en
la prova extraordinària en aquells casos en
que clarament l’alumnat no ha assolit les
competències.

LLENGÜES
ESTRANGERES

1r, 2n
Llengua
alemanya

Tests, deures,
presentacions, tasques
orals i escrites.

Presentar tots els exercicis i
tasques (relacionats amb la
matèria de l’avaluació no
superada) durant el 3r
trimestre.

L’alumne/a haurà de dur a terme una sèrie
d’exercicis i tasques relacionats amb la
matèria no superada.

LLENGUA
FRANCESA

1r
Llengua
francesa

LLENGUA
CATALANA
LLENGÜES

Curs i
matèria

Lliurament de les tasques
(redaccions i deures).
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Criteris de recuperació de la
1a i 2a avaluació
Hi haurà unes proves que es
penjaran al Moodle.

Avaluació contínua.
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Criteris d’avaluació final i extraordinària
Una prova general de la matèria.
La 3a avaluació permetrà millorar la
qualificació final, però no empitjorar-la.

La nota final serà la mitjana de les dues
primeres avaluacions i es pot millorar amb les
feines presentades a la tercera.
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Criteris d’avaluació i recuperació. Curs 2019-2020
3a avaluació i avaluació final i extraordinària
Departament

Curs i
matèria

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació

Criteris de recuperació de la
1a i 2a avaluació

Criteris d’avaluació final i extraordinària

Lliurament de les tasques
(redaccions i deures).

Avaluació contínua.

80% Exàmens fets durant tot el curs
20% Redaccions i deures

LLENGUA
FRANCESA

2n
Llengua
francesa

LLENGÜES
CLÀSSIQUES

1r
Grec

La nota s’obtindrà de la
mitjana ponderada de les
feines presentades
segons la dificultat.

Fer un treball de 3-5 pàgines
sobre les 3 obres llegides fent
servir apunts de classe i altres
fonts i aportar un comentari
personal.

Les feines noves que es realitzin seran
tingudes en compte i sumaran un màxim d’un
punt a la nota final.
L’extraordinària, si fos el cas, s’hauria de fer
un treball.

LLENGÜES
CLÀSSIQUES

1r
Llatí

La nota s’obtindrà de la
mitjana ponderada de les
feines presentades
segons la dificultat.

Fer un dossier personalitzat
segons les necessitats de
cada alumne amb els
continguts treballats a classe.

LLENGÜES
CLÀSSIQUES

2n
Grec

La nota s’obtindrà de la
mitjana ponderada de les
feines presentades
segons la dificultat.

Fer un treball de 3-5 pàgines
sobre les obres llegides fent
servir apunts de classe i altres
fonts i aportar un comentari
personal i afegint fragments en
Grec.
Un treball amb dues vessants:
llengua i civilització i cultura
que tracti els autors llegits
relacionant-los amb el seu
temps amb aportació de
fragments en llatí.

Les feines noves que es realitzin seran
tingudes en compte i sumaran un màxim d’un
punt a la nota final.
L’extraordinària, si fos el cas, s’hauria de fer
un treball sobre un tema.
Les feines noves que es realitzin seran
tingudes en compte i sumaran un màxim d’un
punt a la nota final.
L’extraordinària, si fos el cas, s’hauria de fer
un treball i/o un examen si fos viable.

LLENGÜES
CLÀSSIQUES

2n
Llatí

La nota s’obtindrà de la
mitjana ponderada de les
feines presentades
segons la dificultat.
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Les feines noves que es realitzin seran
tingudes en compte i sumaran un màxim d’un
punt a la nota final. L’extraordinària, si fos el
cas, s’hauria de fer un treball i/o un examen si
fos viable.
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Criteris d’avaluació i recuperació. Curs 2019-2020
3a avaluació i avaluació final i extraordinària
Departament

Curs i
matèria

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació

Criteris de recuperació de la
1a i 2a avaluació

MATEMÀTIQUES

1r
Mat CS

Per aprovar caldrà haver
entregat els deures
demanats de forma
regular. La qualificació
exacta dependrà de la
correcció dels deures
entregats. Aprovar la
tercera avaluació no
pressuposa recuperar les
anteriors.

La recuperació de la 1a
avaluació ja es va realitzar
abans del confinament.
Per recuperar la segona
avaluació hi haurà un examen
on line la darrera setmana de
maig (aprox). Es tindrà en
compte la realització i entrega
dels deures de confinament.

MATEMÀTIQUES

1r
Mat C-T

Es valorarà la realització
acurada de les tasques
d’aprenentatge
encomanades i lliurades
durant el tercer trimestre.
Aprovar la tercera
avaluació no pressuposa
recuperar les anteriors.

Durant el període de classes
presencials ja s’ha realitzat la
recuperació de la 1a avaluació
i de la major part de les proves
ordinàries de la 2a avaluació.
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Criteris d’avaluació final i extraordinària
Avaluació final: qui hagi aprovat les dues
primeres avaluacions haurà aprovat tota
l’assignatura.
En cas que tinguin una avaluació aprovada i
l’altra suspesa podran presentar-se a un
examen on line la setmana del 15 de juny
(aprox) de l’avaluació suspesa.
Si, després de tot, no aproven les dues
avaluacions s’hauran de presentar a
l’avaluació extraordinària de setembre.
Avaluació extraordinària: és un examen de
tota l’assignatura. Possiblement on line.
Avaluació final: l’alumnat que hagi aprovat la
1a i la 2a avaluacions supera l’avaluació final.
La seva qualificació estarà d’acord amb les
qualificacions obtingudes a les dues
avaluacions i matisada amb la feina feta durant
la 3a avaluació.
Els casos amb només una avaluació
presencial aprovada es farà la mitjana i es
considerarà la feina feta en confinament.
L’alumnat que hagi suspès la 1a i la 2a
avaluacions haurà de fer una prova final. En
cas de no aprovar la final haurà de fer una
prova a la convocatòria extraordinària.
Avaluació extraordinària: inclou tota la
matèria de les avaluacions presencials.
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Criteris d’avaluació i recuperació. Curs 2019-2020
3a avaluació i avaluació final i extraordinària
Departament
MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

Curs i
matèria
2n
Mat CS

2n
Mat C-T

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació

Criteris de recuperació de la
1a i 2a avaluació

Per aprovar caldrà haver
entregat els deures
demanats de forma
regular i fer una prova.
Aprovar la tercera
avaluació no pressuposa
recuperar les anteriors.

Cal fer les tasques que es
demanen i una prova.

Haver aprovat els
exàmens d’anàlisi
realitzats abans i/o durant
el confinament.

Abans del confinament ja s’ha
realitzat la recuperació del
primer bloc.

Es podrà valorar si han
presentat alguna feina
extra.

Criteris d’avaluació final i extraordinària
Qui ha aprovat la 1a i 2a avaluació, està
aprovat la nota serà la mitjana aritmètica de
les dues primeres avaluacions Les tasques de
la 3a avaluació poden ajudar a millorar
aquesta nota.
Avaluació extraordinària fer una prova.

Per recuperar el segon bloc
caldrà un tractament
individualitzat que
s’especificarà en cada cas.

En cas que l’alumne no hagi aprovat les tres
avaluacions podrà presentar-se a una
recuperació que podrà consistirà en un
examen on line.

Aprovar la tercera
avaluació no pressuposa
recuperar les anteriors.
MÚSICA

1r
Història de
la música

Per aprovar caldrà
entregar i aprovar les
tasques de la 3a avaluació
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Es recuperarà la 1a i la 2a
avaluació entregant i aprovant
les tasques de la 3a avaluació
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La nota final serà la mitjana de les dues
primeres avaluacions, que pot millorar si s’han
entregat i aprovat les tasques de la tercera.
L’alumnat que no aprovi per curs haurà de
presentar un dossier amb les activitats dels
tres trimestres i fer una prova.
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Criteris d’avaluació i recuperació. Curs 2019-2020
3a avaluació i avaluació final i extraordinària
Departament
TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

Curs i
matèria
1r i 2n
Tecnologia
industrial

2n
Electrotècnia

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació

Criteris de recuperació de la
1a i 2a avaluació

Avaluació satisfactòria de
les tasques lliurades per
mitjà d’entorns virtuals
(Moodle). (La superació
de la tercera avaluació no
comporta la superació del
curs).

Superació de l’examen de
l’avaluació que calgui
recuperar (per cada avaluació
es farà un examen diferenciat).

Avaluació satisfactòria de
les tasques lliurades per
mitjà d’entorns virtuals
(classroom, e-mail).

Avaluació satisfactòria de les
tasques de recuperació
lliurades per mitjà d’entorns
virtuals (classroom, e-mail).

Criteris d’avaluació final i extraordinària
Avaluació final:
Per superar la matèria cal haver aprovat les
avaluacions 1a i 2a. La nota final s’obtindrà de
la mitjana de les dues primeres avaluacions.
La tercera avaluació permetrà afegir fins a 1
punt a la nota final de curs.
Avaluació extraordinària:
Cal superar un examen de l’avaluació suspesa
(1a o 2a) o de totes dues avaluacions en cas
de no haver superat cap de les dues.
Avaluació final:
Per superar la matèria cal haver aprovat les
avaluacions 1a i 2a. La nota final s’obtindrà de
la mitjana de les dues primeres avaluacions.
La tercera avaluació permetrà afegir fins a 1
punt a la nota final de curs.
Avaluació extraordinària:
Cal superar un examen de l’avaluació suspesa
(1a o 2a) o de totes dues avaluacions en cas
de no haver superat cap de les dues.
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Criteris d’avaluació i recuperació. Curs 2019-2020
3a avaluació i avaluació final i extraordinària

Recuperació de matèries pendents del curs anterior

•

Biologia, Cultura Científica i Ciències de la Terra i el Medi ambient: hauran de presentar un dossier fet per la convocatòria de febrer o en
l'extraordinària de juny (si és de 2n) o a l’extraordinària de setembre (si és de 1r).

•

Ciències socials: es recuperen si s'aprova la matèria del curs actual. Sí s'aprova la primera avaluació del curs actual s'aprova el curs anterior. En
cas contrari, cal presentar i aprovar un treball de recuperació durant la segona avaluació.

•

Filosofia i Ciutadania, Psicologia: es recuperen aprovant dues avaluacions de 2n de Batxillerat amb mitjana de 5,5 (o superior), o aprovant un
treball global de la matèria corresponent a la convocatòria de febrer o en l'extraordinària de juny.

•

Física l i ll, Química l i ll: per recuperar la matèria pendent del curs anterior l’alumnat farà un examen de tota la matèria del curs.

•

Literatura catalana de 1r BTX: hauran de lliurar el dossier amb els apartats que els van ser notificats el mes d’octubre.

•

Llatí: només hi ha alumnes amb pendents a Llatí II. Aprovant llatí II queda aprovat Llatí I, tret del cas que es recordarà per escrit a l’alumne que té
pendent d’aprovar alguna conditio sine qua non de la matèria.

•

Llengua anglesa: l’alumnat amb l’anglès suspès del curs anterior haurà de fer una tasca extraordinària a final de curs per demostrar que ha assolit
les competències del curs anterior (en cas que no hagi aprovat el curs actual. En cas d’aprovar-lo, aprovarà automàticament el curs anterior)

•

Llengua alemanya: l’alumnat amb l’alemany suspès del curs anterior haurà de fer una tasca extraordinària a final de curs per demostrar que ha
assolit les competències del curs anterior (en cas que no hagi aprovat el curs actual. En cas d’aprovar-lo, aprovarà automàticament el curs
anterior)
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Criteris d’avaluació i recuperació. Curs 2019-2020
3a avaluació i avaluació final i extraordinària

•

Llengua castellana i literatura: es recupera la matèria de 1r si s’aprova (5) la de 2n, o bé si la nota de l’activitat avaluativa final de 2n és
igual o superior a 4.

•

Matemàtiques: 2n batx C-T hauran de presentar-se a una prova on line. 2n batx MCS hauran de fer una prova.

•

Tecnologia: es recupera 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.
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