Criteris d’avaluació i recuperació
BATXILLERAT (curs 2020-2021)
DEPARTAMENT
Matèria

BIOLOGIA I GEOLOGIA:

Avaluació trimestral:
què s’avalua

90% Exàmens

Recuperació trimestral:
quan i com

Examen de l'avaluació
anterior.

Avaluació de final de curs: com s’aprova
Per curs
Mitjana de les tres
avaluacions aprovades.

Examen final
Examen per
avaluacions.

Avaluació
extraordinària

Examen global de la
matèria.

BIOLOGIA
CIÈNCIES DE LA TERRA
CIÈNCIES PER AL MÓN

10% Treballs, deures i

CONTEMPORANI

Mentre es puguin compaginar els ensenyaments “presencial” i “en línia”, s’optarà per fer les proves escrites a l’aula, presencialment, sense
deixar de banda tots els altres instruments d’avaluació, siguin a l’aula o per lliurament telemàtic.

actitud

En cas de confinament, totes les actuacions hauran de ser telemàtiques: classes, registres de participació, deures, dossiers, proves escrites,
etc.

CLÀSSIQUES:
LLATÍ
GREC

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

Examen de l’avaluació
anterior.

Mitjana aprovada de les
tres avaluacions, si
s’aproven les dues
últimes. La part de
llengua serà d’avaluació
continua (70%). La part
de cultura serà la
mitjana de les tres
avaluacions aprovades
(30%).

Examen global de la
matèria i presentació de
feines, si s’escau.

Examen global de la
matèria.

En situació de docència semipresencial, no hi haurà canvis en la programació, els continguts i els criteris d'avaluació. Les classes
telemàtiques estaran especialment dedicades a la lectura en comú de les obres de les diferents matèries i nivells, així com dels documents
adients i els seus comentaris. Els exàmens seran sempre presencials, tret de circumstàncies excepcionals i degudament dustificades
documentalment.

ECONOMIA:
ECONOMIA (1R BATX)
ECONOMIA DE
L’EMPRESA

60% Exàmens, test i
raonament

- Examen de les unitats
suspeses fins assolir el 5.

30% Activitats aula i casa
(moodle) + Activitat final per
avaluació de més

- Realització de les activitats
que manquen fins assolir el
5.

Criteris d’avaluació i recuperació (BATX)
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Mitjana de les 3
avaluacions aprovades

Examen de l’avaluació
suspesa en la seva
totalitat

Examen global de tota
la matèria

Si te aprovades altres
avaluacions, no es
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Criteris d’avaluació i recuperació
BATXILLERAT (curs 2020-2021)
DEPARTAMENT
Matèria

Avaluació trimestral:
què s’avalua
consistència (presentació
powerpoint – Google site –
Vídeo Àudio...)
10% Presència, actitud i
participació a l’aula

Recuperació trimestral:
quan i com

Avaluació de final de curs: com s’aprova
Per curs

Recuperació durant la
mateixa avaluació (una
setmana desprès de l’examen
final de l’avaluació)

Examen final

Avaluació
extraordinària

realitzaria examen final
de les mateixes.

Si no dóna temps, es
recuperarà durant l’avaluació
següent. Si no, passaria a ser
recuperada al juny.

En situació de docència semipresencial, en les aules online es distribuirà el temps en 30-40 minuts d’explicació del professor, recerca online i
intercanvi d’opinions, i 30-20 minuts per fer les activitats proposades (de recerca, opinió o resolució de problemes). L’eina utilitzada per
realitzar i lliurar les activitats serà l’e-mail i el Moodle (principalment), que permeten una resposta més ràpida i el comentari de les respostes
es realitzarà en les classes presencials posteriors.
Els exàmens es faran de manera presencial sempre que sigui possible. En els criteris d’avaluació, es mantindran els percentatges i les
ponderacions. En general, s’aplicaran les mateixes ponderacions a les proves escrites i a la resta d’activitats, tant si es realitzan
telemàticament com presencialment.

ECONOMIA: 1R BATX
BUSINESS STUDIES
(ECONOMIA D'EMPRESA EN
ANGLÈS)

60% Exàmens, test i
raonament

- Examen de les unitats
suspeses fins assolir el 5.

30% Activitats aula i casa
(moodle) + Activitat final per
avaluació de més
consistència (presentació
powerpoint – Google site –
Vídeo Àudio...)

- Realització de les activitats
que manquen fins assolir el
5.

10% Presència, actitud i
participació a l’aula

Criteris d’avaluació i recuperació (BATX)

Recuperació durant la
mateixa avaluació (una
setmana desprès de l’examen
final de l’avaluació).

Mitjana de les 3
avaluacions aprovades

Examen de l’avaluació
suspesa en la seva
totalitat

Examen global de tota
la matèria

Si te aprovades altres
avaluacions, no es
realitzaria examen final
sobre les mateixes.

Si no dóna temps, es
recuperarà durant l’avaluació
següent. Si no, passaria a ser
recuperada al juny.
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Criteris d’avaluació i recuperació
BATXILLERAT (curs 2020-2021)
DEPARTAMENT
Matèria

Avaluació trimestral:
què s’avalua

Recuperació trimestral:
quan i com

Avaluació de final de curs: com s’aprova
Per curs

Examen final

Avaluació
extraordinària

En situació de docència semipresencial, en les aules online es distribuirà el temps en 30-40 minuts d’explicació del professor, recerca online i
intercanvi d’opinions, i 30-20 minuts per fer les activitats proposades (de recerca, opinió o resolució de problemes). L’eina utilitzada per
realitzar i lliurar les activitats serà l’e-mail i el Moodle (principalment), que permeten una resposta més ràpida i el comentari de les respostes
es realitzarà en les classes presencials posteriors.
Els exàmens es faran de manera presencial sempre que sigui possible. En els criteris d’avaluació, es mantindran els percentatges i les
ponderacions. En general, s’aplicaran les mateixes ponderacions a les proves escrites i a la resta d’activitats, tant si es realitzan
telemàticament com presencialment.

EDUCACIÓ FÍSICA

Mitjana de les activitats
d'avaluació de les diferents
dimensions treballades a
l’avaluació.

Una avaluació suspesa es
recupera l’avaluació següent
mitjançant tasques de tipus
pràctic, iguals o semblants a
les fetes a classe.

Mitjana de les diferents
avaluacions tenint en
compte els decimals
perduts.

Si no assoleix el curs
per mitjana, es
proposen tasques de
recuperació per a les
avaluacions no
assolides.

Es proposen tasques
teòrico-pràctiques.

Pel que fa a la situació de semipresencialitat, la part pràctica de l’assignatura es farà presencialment i s’inclourà una petita part teòrica
telemàticament, si s’escau. En cas de nou confinament o de falta de presencialitat prolongada, s’inclouran tasques físiques perquè els
alumnes puguin mantenir-se actius.

EDUCACIÓ VISUAL I
PLÀSTICA:
DIBUIX TÈCNIC

80% Exàmens
20% Treballs, deures i
actitud

EDUCACIÓ VISUAL I
PLÀSTICA: 2N BATX.

35% Exàmens

CULTURA AUDIOVISUAL

10% Actitud

FILOSOFIA: 1R BATX.

Els exàmens i la realització
dels exercicis de classe i
d’altres proves i exercicis

35% Treballs, deures

Criteris d’avaluació i recuperació (BATX)

No es recupera la matèria per
avaluació.

Mitjana aritmètica de les
tres avaluacions
aprovades.

Examen dels blocs
temàtics suspesos.

Examen global de la
matèria.

No es recupera la matèria per
avaluació.

Mitjana aritmètica de les
tres avaluacions
aprovades.

Examen dels blocs
temàtics suspesos.

Examen global de la
matèria.

Recuperació de la primera i
segona avaluacions: examen
al principi de l’avaluació

Mitjana ponderada de
les tres avaluacions.

En cas que la nota
mitjana de les tres
avaluacions no arribi a

Prova extraordinària de
recuperació.
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Criteris d’avaluació i recuperació
BATXILLERAT (curs 2020-2021)
DEPARTAMENT
Matèria
PSICOLOGIA

Avaluació trimestral:
què s’avalua
complementaris, com ara
lectures, anàlisi de films,
debats…
Es valorarà la correcció
gramatical i ortogràfica tant
en els treballs com en els
exàmens.
Dos exàmens per trimestre:
40% +40%

Recuperació trimestral:
quan i com

Avaluació de final de curs: com s’aprova
Per curs

Examen final

Avaluació
extraordinària

5, cal aprovar l’examen
final de recuperació a
les proves
extraordinàries.

següent.
La tercera avaluació es
recupera amb un examen fet
a tal efecte els últims dies de
curs.

Treballs i actitud: 20%
La semipresencialitat no afectarà els criteris d’avaluació fixats. Els exàmens es seguiran fent en horari presencial en la mesura que sigui
possible.

FILOSOFIA: 1R BATX.
FILOSOFIA

Es realitzaran exàmens
(80%) i activitats a classe
(20%) sobre el temari de
l’assignatura.
Es valorarà la correcció
gramatical i ortogràfica.

Recuperació de l’avaluació
anterior amb un examen
durant l’avaluació següent.

Mitjana de les tres
avaluacions.

La tercera avaluació es
recuperarà a l’examen de
final de curs.

En cas de no superar el
5 en la mitjana de les
tres avaluacions, es farà
un examen del contingut
de les avaluacions
suspeses.

Examen global de la
matèria.

La semipresencialitat no afectarà els criteris d’avaluació fixats. Els exàmens es seguiran fent en horari presencial en la mesura que sigui
possible.

FILOSOFIA: 2N BATX.
HISTÒRIA DE LA
FILOSOFIA

Es realitzaran exàmens
(80%) i activitats a classe
(20%).
Es valorarà la correcció
gramatical i ortogràfica.

Criteris d’avaluació i recuperació (BATX)

L’avaluació serà contínua:
aprovant una avaluació es
recuperarà l’anterior, tret del
tercer trimestre, que es
recuperarà a l’examen de
final de curs.
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Mitjana ponderada de
les tres avaluacions.

En cas de no superar el
5 en la mitjana de les
tres avaluacions, es farà
un examen del contingut
de les avaluacions no
superades.

Examen global de la
matèria.

18/12/20

Criteris d’avaluació i recuperació
BATXILLERAT (curs 2020-2021)
DEPARTAMENT
Matèria

Avaluació trimestral:
què s’avalua

Recuperació trimestral:
quan i com

Avaluació de final de curs: com s’aprova
Per curs

Examen final

Avaluació
extraordinària

La semipresencialitat no afectarà els criteris d’avaluació fixats. Els exàmens es seguiran fent en horari presencial en la mesura que sigui
possible.

FÍSICA I QUÍMICA:
FÍSICA
QUÍMICA

Prova escrita: 90%
Activitats i actitud: 10%

Cada avaluació es realitzarà
una prova de recuperació de
l’avaluació anterior.

Mitjana aritmètica amb
tres avaluacions
aprovades.

La prova de recuperació de la
tercera avaluació es realitzarà
sempre que la temporització
ho permeti.

Amb una o més
avaluacions suspeses,
es recupera amb una
prova final.

Prova escrita.

A batxillerat els criteris es reparteixen ponderant en un 90% les proves escrites que es realitzaran sempre que sigui possible de forma
presencial, i la resta d’activitats, tant presencials com telemàtiques representaran el 10% de la nota.
Activitats presencials: explicacions teòriques, resolució d’exercicis, activitats pràctiques, resolució de dubtes, i proves escrites.
Activitats telemàtiques: qüestionaris, realització d’exercicis, resolució de dubtes i explicacions teòriques puntuals.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA:
1R BATXILLERAT
CULTURA AUDIOVISUAL

60% Exàmens
30% Treballs
10% Actitud

Examen de l’avaluació
suspesa durant la segona
avaluació i, si s’escau, durant
la tercera.

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
s’han suspès dues o
tres avaluacions.

Examen global de la
matèria.

En situació de docència semipresencial, la dinàmica de les classes telemàtiques consistirà en explicacions puntuals, lectura del llibre i/o altres
fonts (extretes de webs de la matèria, youtube, premsa...) i la realització d’exercicis que podran ser corregits en el moment, enviats per e-mail
o moodle, o lliurats en les classes presencials.
No hi haurà grans canvis en els criteris d’avaluació, en què es continuaran aplicant les mateixes ponderacions en les proves escrites (que es
faran, sempre que sigui possible, de manera presencial) i en la resta d’activitats (tant les realitzades telemàticament com presencialment).

GEOGRAFIA I HISTÒRIA:
1R BATXILLERAT

80% Exàmens
20%Treballs, dossier i

Criteris d’avaluació i recuperació (BATX)

Examen de l’avaluació
suspesa durant la segona
avaluació i, si s’escau, durant
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Mitjana de les tres
avaluacions aprovades.

Examen de l’avaluació
suspesa si només se’n
té una, o examen global

Examen global de la
matèria.
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Criteris d’avaluació i recuperació
BATXILLERAT (curs 2020-2021)
DEPARTAMENT
Matèria

HISTÒRIA DEL MÓN

Avaluació trimestral:
què s’avalua
actitud

Recuperació trimestral:
quan i com

Avaluació de final de curs: com s’aprova
Per curs

la tercera.

Examen final

Avaluació
extraordinària

de tota la matèria si
s’han suspès dues o
tres avaluacions.

CONTEMPORANI

En situació de docència semipresencial, la dinàmica de les classes telemàtiques consistirà en explicacions puntuals, lectura del llibre i/o altres
fonts (extretes de webs de la matèria, youtube, premsa...) i la realització d’exercicis que podran ser corregits en el moment, enviats per e-mail
o moodle, o lliurats en les classes presencials.
No hi haurà grans canvis en els criteris d’avaluació, en què es continuaran aplicant les mateixes ponderacions en les proves escrites (que es
faran, sempre que sigui possible, de manera presencial) i en la resta d’activitats (tant les realitzades telemàticament com presencialment).

GEOGRAFIA I HISTÒRIA:
2N BATXILLERAT
HISTÒRIA
HISTÒRIA DE L'ART
GEOGRAFIA

90% Exàmens
10% Treballs, dossier i
actitud

Examen de l’avaluació
suspesa durant la segona
avaluació i, si s’escau, durant
la tercera.

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
s’han suspès dues o
tres avaluacions.

Examen global de la
matèria.

En situació de docència semipresencial, la dinàmica de les classes telemàtiques consistirà en explicacions puntuals, lectura del llibre i/o altres
fonts (extretes de webs de la matèria, youtube, premsa...) i la realització d’exercicis que podran ser corregits en el moment, enviats per e-mail
o moodle, o lliurats en les classes presencials.
No hi haurà grans canvis en els criteris d’avaluació, en què es continuaran aplicant les mateixes ponderacions en les proves escrites (que es
faran, sempre que sigui possible, de manera presencial) i en la resta d’activitats (tant les realitzades telemàticament com presencialment).

LLENGUA CASTELLANA:
LLENGUA CASTELLANA I
LITERATURA

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

Examen de recuperació
durant l’avaluació següent.

Amb les tres
avaluacions aprovades.

Si s’aprova l’avaluació actual,
es recupera l’anterior.

Amb dues avaluacions
aprovades (una ha de
ser la tercera
obligatòriament) i amb
una nota mitjana de les
tres avaluacions igual o

Les lectures poden ser
objecte de recuperació
específica.

Criteris d’avaluació i recuperació (BATX)
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Examen global de la
matèria.

Examen global de la
matèria.
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Criteris d’avaluació i recuperació
BATXILLERAT (curs 2020-2021)
DEPARTAMENT
Matèria

Avaluació trimestral:
què s’avalua

Recuperació trimestral:
quan i com

Avaluació de final de curs: com s’aprova
Per curs

Examen final

Avaluació
extraordinària

superior a 5.
En situació de docència semipresencial (en dies alterns), en les sessions telemàtiques es prioritzaran els temes teòrics i la resolució de
dubtes. En les sessions presencials es treballaran més qüestions pràctiques, como l’anàlisi sintàctica o el comentari de text. Els exàmens es
realitzaran de forma presencial a l’aula.

LLENGUA CASTELLANA:
LITERATURA
CASTELLANA (MOD.)

90% Exàmens
10% activitats de classe i
actitud.

Examen de recuperació
específica de la monografia
suspesa. Es durà a terme
durant l’avaluació següent.

Amb els continguts de
les monografies
aprovats al llarg del curs
i les tres avaluacions
aprovades

Examen amb el
contingut específic de
les monografies
suspeses.

Examen amb el
contingut específic de
les monografies
suspeses.

En situació de docència semipresencial (en dies alterns), en les sessions telemàtiques es prioritzaran els temes teòrics i la resolució de
dubtes. En les sessions presencials es treballaran més qüestions pràctiques, como el comentari de text. Els exàmens es realitzaran de forma
presencial a l’aula.
80% Exàmens

Examen de recuperació
específic de la monografia
suspesa. Es durà a terme
durant l’avaluació següent.

LLENGUA CATALANA:

80% Exàmens

LLENGUA CATALANA I

20% Treballs, deures i
actitud

Amb un 5 a l'avaluació actual
es recupera l'avaluació
anterior.

LLENGUA CASTELLANA:
LITERATURA UNIVERSAL

LITERATURA

Amb els continguts de
Examen amb el
Examen amb el
les monografies
contingut específic de
contingut específic de
20% activitats de classe i
aprovats al llarg del curs les monografies
les monografies
actitud
i les tres avaluacions
suspeses.
suspeses.
aprovades
En situació de docència semipresencial (en dies alterns), en les sessions telemàtiques es prioritzaran els temes teòrics i la resolució de
dubtes. En les sessions presencials es treballaran més qüestions pràctiques, como el comentari de text. Els exàmens es realitzaran de forma
presencial a l’aula.
Mitjana aprovada de les
tres avaluacions. S'ha
d'aprovar
obligatòriament la
tercera.

Examen global de la
matèria.

Examen global de la
matèria.

La semipresencialitat o confinament puntual no afecten els criteris d’avaluació. Els criteris que regeixen l’examen final i l’avaluació
extraordinària es mantenen en situació de semipresencialitat.
Criteris d’avaluació i recuperació (BATX)
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Criteris d’avaluació i recuperació
BATXILLERAT (curs 2020-2021)
DEPARTAMENT
Matèria

LLENGUA CATALANA:

Avaluació trimestral:
què s’avalua

ESTRANGERES:

LLENGUA ANGLESA

Avaluació de final de curs: com s’aprova
Per curs

Examen final

Avaluació
extraordinària

Criteris d’avaluació de l’IOC.

Criteris de recuperació de
l’IOC.

Criteris d’avaluació i
recuperació de l’IOC.

Criteris d’avaluació i
recuperació de l’IOC.

Criteris d’avaluació i
recuperació de l’IOC.

El 20 % de la nota
correspon a les tasques,
activitats, deures i actitud.

No hi ha proves de
recuperació durant el curs

Cal aprovar dues de les
tres avaluacions i una
ha de ser
necessàriament la
tercera.

Al juny, hi ha un
examen de tot el curs
per aquells alumnes que
no han superat la
matèria o les lectures.

Al juny (2n) o al
setembre (1r), hi ha un
examen de tot el curs
per aquells alumnes que
no han superat la
matèria o les lectures.

LITERATURA CATALANA
(MOD.)

LLENGÜES

Recuperació trimestral:
quan i com

L’altre 80%, als exàmens
fets durant el trimestre.

Cal aprovar també les
proves dels llibres de
lectura.

Donats els confinaments totals o parcials (sistema híbrid) derivats de l'afectació acadèmica a causa de la Covid 19, la presencialitat en el
batxillerat pot afectar la manera de treballar però no els continguts ni les competències que cal desenvolupar en l'assignatura. Farem un
esforç tots plegats per tal que així sigui i, tant en les tasques acadèmiques en línia (explicacions teòriques, exercicis escrits, correccions i
aclariments) com en les classes presencials (exàmens, listenings, presentacions orals, activitats orals comunicatives, exercicis escrits i
redaccions d'examen) seguirem la programació.

LLENGÜES
ESTRANGERES:

LLENGUA ALEMANYA

80% Exàmens

En la prova de final de curs.

20% Redaccions, deures i
actitud

Mitjana superior a 5 de
les avaluacions o
aprovant les tres
avaluacions.

Examen global de la
matèria.

Examen global de la
matèria.

Donats els confinaments totals o parcials (sistema híbrid) derivats de l'afectació acadèmica a causa de la Covid 19, la presencialitat en el
batxillerat pot afectar la manera de treballar però no els continguts ni les competències que cal desenvolupar en l'assignatura. Farem un
esforç tots plegats per tal que així sigui i, tant en les tasques acadèmiques en línia (explicacions teòriques, exercicis escrits, correccions i
aclariments) com en les classes presencials (exàmens, listenings, presentacions orals, activitats orals comunicatives, exercicis escrits i
redaccions d'examen) seguirem la programació.

LLENGÜES

80% Exàmens

Criteris d’avaluació i recuperació (BATX)

Amb un 5 a l’avaluació actual
es recupera l’avaluació
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Mitjana aprovada de les
tres avaluacions o bé

Examen global de la
matèria.

Examen global de la
matèria.
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Criteris d’avaluació i recuperació
BATXILLERAT (curs 2020-2021)
DEPARTAMENT
Matèria
ESTRANGERES:

LLENGUA FRANCESA

Avaluació trimestral:
què s’avalua

Recuperació trimestral:
quan i com

20% Redaccions, deures i

anterior si la nota d’aquesta
és igual o superior a 3.

actitud

Avaluació de final de curs: com s’aprova
Per curs

Examen final

Avaluació
extraordinària

aprovant la tercera
avaluació i una de les
altres dues, o bé
aprovant la tercera
avaluació.

En cas de confinament total o parcial (sistema de docència híbrid), es mantindran els mateixos criteris d'avaluació fixats per a les avaluacions
presencials (examen finals i avaluació extraordinària). Tot i que el treball en línia pot modificar la manera de treballar, en cap cas pot afectar ni
els continguts de la matèria ni les competències que s'escau desenvolupar en l'assignatura. Els exàmens seran presencials sempre que sigui
possible.

MATEMÀTIQUES:
MATEMÀTIQUES
MATEMÀTIQUES
APLICADES A LES CCSS

L’assignatura de MATEMÀTIQUES es divideix en dos blocs; la
de MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS, en tres
blocs.


La nota del bloc (1) serà la mitjana ponderada dels
exàmens fets (tret d’un 5% de la nota que cada
professora pot reservar per determinats ítems, de què
haurà informat els alumnes).



Un cop acabat el bloc i després d’uns dies de repàs, tots
els alumnes de realitzar un examen de bloc (2) que
servirà per consolidar-ne els aprenentatges.



Per aprovar el curs,
l’alumne ha d’haver
aprovat, per separat,
tots els blocs en què es
divideix l’assignatura.

1R BATX
Els alumnes amb algun
bloc suspès, però no tot
el curs, podran
presentar-se a un
examen de recuperació
de la part suspesa.

Examen global de la
matèria.

2N BATX
Examen de recuperació
de tots els blocs
suspesos.

La nota final d’un bloc (3) es calcularà a partir de la
nota (1) i de la nota de bloc (2). Si algun alumne suspèn
la nota final (3) però ha aprovat l’examen de bloc (2), la
nota final (3) serà substituïda per un 5.

En situació de docència semipresencial, no hi haurà cap canvi en els criteris d’avaluació i recuperació de les assignatures del departament de
Matemàtiques mentre els exàmens es puguin dur a terme en format presencial,

MÚSICA:

70% Exàmens (teòrics i
pràctics)

Criteris d’avaluació i recuperació (BATX)

A final de curs es recuperen
les avaluacions suspeses.
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Mitjana aprovada de les
tres avaluacions.

Examen de les
avaluacions suspeses.

Examen global.
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Criteris d’avaluació i recuperació
BATXILLERAT (curs 2020-2021)
DEPARTAMENT
Matèria
HISTÒRIA DE LA MÚSICA

Avaluació trimestral:
què s’avalua

Recuperació trimestral:
quan i com

Avaluació de final de curs: com s’aprova
Per curs

Avaluació
extraordinària

Examen final

30% interpretació,
exposicions, deures i
actitud.
En situació de docència semipresencial, els criteris d'avaluació no canviaran. Els exàmens que es facin online seran aquells la tipologia dels
quals permeti fer-los consultant els apunts.

TECNOLOGIA:

Criteris d’avaluació de l’IOC.

Criteris de recuperació de
l’IOC.

Criteris d’avaluació i
recuperació de l’IOC.

Criteris d’avaluació i
recuperació de l’IOC.

Criteris d’avaluació i
recuperació de l’IOC.

80% Exàmens

Examen en l’avaluació
següent.

Mitjana de les tres
avaluacions aprovades,
o mitjana superior o
igual a 5 en una
avaluació amb una nota
superior a 3.

Exàmens de les
avaluacions suspeses.

Examen global de la
matèria.

ELECTROTÈCNIA

TECNOLOGIA:
T ECNOLOGIA INDUSTRIAL

10% treballs, pràctiques,
deures

En el cas que sigui necessari instaurar un horari híbrid per l’alumnat de batxillerat, es mantindran els criteris d’avaluació de la taula anterior.

DEPARTAMENT
Matèria

Avaluació: què s’avalua*

DIVERSOS

45% Procés

DEPARTAMENTS:
2N BATXILLERAT

35% Informe escrit

TREBALL DE

Avaluació final: quan* i com

Presentació de la memòria (octubre) i
exposició oral davant d'un tribunal
(novembre).

20% Exposició oral

RECERCA

Criteris d’avaluació i recuperació (BATX)

Recuperació: quan i com.

-

Si de gener a octubre el seguiment per part de l’alumne no ha
estat suficient, el TR s’haurà de presentar al maig (avaluació final
ordinària): nota màxima 6.

-

Si se suspèn la memòria a l’octubre (o no es presenta) i si se
suspèn l’exposició oral al novembre (o no es realitza), la
recuperació es convocarà al maig (avaluació final ordinària): nota
màxima 6.

-

Si se suspèn el TR al maig, la recuperació serà al mes de juny
(avaluació extraordinària): nota màxima 5.

* Els alumnes nous al Centre
presentaran la memòria i realitzaran
l’exposició oral al mes de març.
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Criteris d’avaluació i recuperació
BATXILLERAT (curs 2020-2021)
Recuperació de matèries pendents de 1r de batxillerat
BIOLOGIA, CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT, CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI, ECONOMIA, ECONOMIA D'EMPRESA, ECONOMIA
D'EMPRESA (BUSINESS STUDIES), FILOSOFIA, FÍSICA, HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI, HISTÒRIA DE LA MÚSICA, LITERATURA UNIVERSAL, LLENGUA
FRANCESA, PSICOLOGIA, QUÍMICA: Es recuperen aprovant un examen global de la matèria en la convocatòria de febrer, o en l'extraordinària de juny.
CULTURA

AUDIOVISUAL: 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.

DIBUIX TÈCNIC: 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.

EDUCACIÓ FÍSICA: Es proposaran tasques teòriques i pràctiques fins al febrer.
GREC, LLATÍ: Examen de la part de cultura. Examen de la part de llengua en cas de no haver assolit el nivell mínim abans de la convocatòria d’examen.
LLENGUA ANGLESA, LLENGUA ALEMANYA: Es recuperen aprovant, en la convocatòria de febrer, un examen de recuperació de tots els continguts de 1r de pendents.
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 en la
convocatòria de febrer.

LLENGUA

CATALANA I LITERATURA: Es recupera la matèria de 1r de batxillerat realitzant activitats de recuperació (30% de la nota) i aprovant un examen en la
convocatòria de febrer o en l’extraordinària de juny (70% de la nota).

MATEMÀTIQUES, MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS: Es recuperen aprovant un examen global de la matèria en la convocatòria de febrer: o bé,
obtenint almenys un 3 en la convocatòria de febrer i aprovant la matèria de 2n Batxillerat.
INDUSTRIAL: Examen que pot consistir en una prova, o altres activitats (exposició oral d’un tema de 1r de batxillerat, el disseny i construcció d’un
muntatge experimental, un treball escrit, etc.).

TECNOLOGIA

Criteris d’avaluació i recuperació (BATX)
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