
 

Criteris d’avaluació i recuperació 

BATXILLERAT (curs 2021-2022) 

 

 

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 

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 aprovada de les 
tres avaluacions. 

Examen per 
avaluacions suspeses. 

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. La 
part de llengua serà 
d’avaluació continua, la 
nota serà la de la 3a 
avaluació. La part de 
cultura serà la mitjana 
de les tres avaluacions 
aprovades. 

Examen global de la 
matèria. 

Examen global de la 
matèria. 

ECONOMIA 

ECONOMIA (1R BATX) 
ECONOMIA DE 

L’EMPRESA 
 

 

60% Exàmens 
30% Treballs 

10% Actitud 
10% Presència, actitud i 
participació a l’aula 

Examen de l’avaluació 
suspesa durant el 2n 
trimestre i, si s’escau, durant 
el 3r. 

Mitjana de les tres 
avaluacions aprovades. 

Examen de les 
avaluacions suspeses. 

Examen global de tota 
la matèria. 

ECONOMIA 

BUSINESS STUDIES 1R  

BATX (ECONOMIA 

D'EMPRESA EN ANGLÈS) 

60% Exàmens, test i 
raonament 
30% Activitats aula i casa 
(moodle) + Activitat final per 
avaluació de més 
consistència (presentació 

Examen de les unitats 
suspeses fins assolir el 5. 
Realització de les activitats 
que manquen fins assolir el 
5. 
Recuperació durant la 

Mitjana de les 3 
avaluacions aprovades. 

 
 

Examen de l’avaluació 
suspesa en la seva 
totalitat. 

Examen de l’avaluació 
suspesa fins assolir el 

Examen global de tota 
la matèria 
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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 

powerpoint, Google site, 
Vídeo Àudio...) 
10% Presència, actitud i 
participació a l’aula 

mateixa avaluació (una 
setmana després de 
l’examen final de l’avaluació) 
Si no dona temps, es 
recuperarà durant l’avaluació  
següent. Si no, passaria a 
ser recuperada al juny. 

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

ECONOMIA 

ECONOMIA DE 

L’EMPRESA (2N BATX) 

 

60% Exàmens, test i 
raonament 
30% Activitats aula i casa 
(moodle) + Activitat final per 
avaluació de més 
consistència (presentació 
powerpoint, Google site, 
Vídeo Àudio...) 
10% Presència, actitud i 
participació a l’aula 

Examen de les unitats 
suspeses fins assolir el 5. 
Realització de les activitats 
que manquen fins assolir el 
5. 
Recuperació durant la 
mateixa avaluació (una 
setmana després de 
l’examen final de l’avaluació) 
Si no dona temps, es 
recuperarà durant l’avaluació  
següent. Si no, passaria a 
ser recuperada al juny. 

Mitjana de les 3 
avaluacions aprovades. 

 
 

 

Examen de l’avaluació 
suspesa en la seva 
totalitat. 

Examen de l’avaluació 
suspesa fins assolir el 
5. Si té aprovades 
altres avaluacions, no 
es realitzaria examen 
final sobre les mateixes. 

Examen global de tota 
la matèria 

ECONOMIA 

BUSINESS STUDIES 2N  

BATX (ECONOMIA 

D'EMPRESA EN ANGLÈS) 

60% Exàmens, test i 
raonament 
30% Activitats aula i casa 
(moodle) + Activitat final per 
avaluació de més 
consistència (presentació 
powerpoint, Google site, 
Vídeo Àudio...) 
10% Presència, actitud i 
participació a l’aula 

Examen de les unitats 
suspeses fins assolir el 5. 
Realització de les activitats 
que manquen fins assolir el 
5. 
Recuperació durant la 
mateixa avaluació (una 
setmana després de 
l’examen final de l’avaluació) 
Si no dona temps, es 

Mitjana de les 3 
avaluacions aprovades. 

 
 

 

Examen de l’avaluació 
suspesa en la seva 
totalitat. 

Examen de l’avaluació 
suspesa fins assolir el 
5. Si té aprovades 
altres avaluacions, no 
es realitzaria examen 
final sobre les mateixes. 

Examen global de tota 
la matèria 
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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 

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

EDUCACIÓ FÍSICA 80% Exàmens 
20% Deures, feina a classe 
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. 

EDUCACIÓ VISUAL I 

PLÀSTICA 

DIBUIX TÈCNIC 

85% Proves (parcials i 
trimestrals) 
15% Tasques 

Es recupera la matèria per 
trimestre. 

Mitjana aritmètica de les 
tres avaluacions. 

Examen global de la 
matèria. 

Examen global de la 
matèria. 

 

 

EDUCACIÓ VISUAL I 

PLÀSTICA 

CULTURA AUDIOVISUAL 

(2N BATX) 

85% Proves (parcials i 
trimestrals) 
15% Tasques 

Es recupera la matèria per 
trimestre. 

Mitjana aritmètica de les 
tres avaluacions. 

Examen global de la 
matèria. 

Examen global de la 
matèria. 

FILOSOFIA 1R BATX 

PSICOLOGIA 

Els instruments per avaluar 
la matèria seran 
els exàmens i la 
realització dels exercicis 
de classe i d’altres proves 
i complementàries, com 
ara lectures, anàlisi de 
films, debats… 

En funció dels continguts 
no superats, es farà una 
prova escrita i/o lliurament 
dels treballs no 
superats/entregats. 

La nota final de curs 
és la mitjana 
ponderada de les tres 
avaluacions superades. 

En cas de no superar 
cadascuna de les tres 
avaluacions, caldrà 
aprovar l’examen final 
global. En el cas de 
suspendre només una 
avaluació caldrà 
examinar-se només 

Al mes de setembre els 
alumnes que no hagin 
aprovat el curs podran 
fer una prova 
extraordinària de 
recuperació. 
Li correspondrà un 
80% a un examen 
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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 

Es valorarà la correcció 
gramatical i ortogràfica 
tant en els treballs com 
en els exàmens. 
Dos exàmens per 
trimestre: 80% 
Treballs i actitud: 20%. 

d’aquesta. global de tota la 
matèria i un 20% a un 
treball recapitulatiu 
escrit en funció de les 
mancances de cada 
alumne (l’entrega del 
qual és indispensable 
per ser avaluat). 
 
 
 
 
 

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. 

En funció dels continguts 
no superats, es farà una 
prova escrita i/o lliurament 
dels treballs no 
superats/entregats durant el 
següent trimestre. En el cas 
que sigui el tercer trimestre 
el que s’hagi de recuperar, 
es farà en l’examen de final 
de curs. 

La nota final de curs 
és la mitjana 
ponderada de les tres 
avaluacions superades 

En cas de no superar 
cadascuna de les tres 
avaluacions, caldrà 
aprovar l’examen final 
global. En el cas de 
suspendre només una 
avaluació caldrà 
examinar-se només 
d’aquesta avaluacions 
suspeses.  

S’haurà de fer una 
prova al setembre i la 
distribució de la nota 
serà la següent: 
El 80% examen global 
de tota la matèria i el 
20% un treball 
recapitulatiu escrit en 
funció de les 
mancances de cada 
alumne (l’entrega del 
qual és indispensable 
per ser avaluat). 

FILOSOFIA 2N BATX 

HISTÒRIA DE LA 

FILOSOFIA 

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

L’avaluació́ serà̀ contínua, 
aprovant el trimestre 
següent es recuperarà̀ 
l’anterior, però en cas de 

Mitjana ponderada de 
les tres avaluacions. 

En cas de no superar 
cadascuna de les tres 
avaluacions, caldrà 
aprovar l’examen final 

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 s’aprova 

 
   Per curs                    Examen final 

 

Avaluació 
extraordinària 

ortogràfica. 

 

suspendre la primera i 
també la segona avaluació, 
s’hauran de recuperar 
aquests continguts a 
l’examen de final de curs. 
La recuperació de la 
tercera avaluació també es 
farà a l’examen de final de 
curs. 

global. 
En el cas de 
suspendre només una 
avaluació caldrà 
examinar-se només 
d’aquesta. 

FÍSICA I QUÍMICA 

FÍSICA 
QUÍMICA  
 

90% Exàmens 
10% Treballs, pràctiques i 
actitud 

Prova de recuperació 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 
suspesa durant la segona 
avaluació i, si s’escau, durant 
la tercera. 

Mitjana de les tres 
avaluacions aprovades. 

Examen de les 
avaluacions suspeses. 

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

Mitjana de les tres 
avaluacions aprovades. 

Examen de les 
avaluacions suspeses. 

Examen global de la 
matèria. 

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 

Mitjana de les tres 
avaluacions aprovades. 

Examen de les 
avaluacions suspeses. 

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 s’aprova 

 
   Per curs                    Examen final 

 

Avaluació 
extraordinària 

la tercera. 

LLENGUA CASTELLANA 

LLENGUA CASTELLANA I 

LITERATURA 

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

Examen de recuperació 
durant l’avaluació següent. 

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

Les lectures poden ser 
objecte de recuperació 
específica. 

Amb les tres avalua-
cions aprovades. Amb 
dues avaluacions 
aprovades (una ha de 
ser la tercera 
obligatòriament) i amb 
una nota mitjana de les 
tres avaluacions igual o 
superior a 5. 

Examen global de la 
matèria. 

Examen global de la 
matèria. 

LLENGUA CASTELLANA 

LITERATURA 

CASTELLANA (MOD) 

LITERATURA UNIVERSAL 

90% Exàmens 
10% activitats de classe i 
actitud 

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

Examen dels continguts 
no superats durant el 
curs. 

Examen global de la 
matèria. 

LLENGUA CATALANA 

LLENGUA CATALANA I 

LITERATURA 

80% Exàmens  
20% Treballs, deures i 
actitud 

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

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions. S'ha 
d'aprovar obligatòri-
ament la tercera i una 
de les altres dues 
avaluacions. 

Examen global de la 
matèria. 

Examen global de la 
matèria. 

LLENGUA CATALANA 

LITERATURA CATALANA 

(MOD) 

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. 
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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 

 

LLENGÜES 

ESTRANGERES 

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. 

LLENGÜES 

ESTRANGERES 

LLENGUA ALEMANYA 

80% Exàmens 
20% Redaccions, deures i 
actitud 

En la prova de final de curs. Mitjana de les avalua-
cions. 

Examen global de la 
matèria. 

Examen global de la 
matèria. 

LLENGÜES 

ESTRANGERES 

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 tercera  
avaluació i una de les 
altres dues. 

Examen global de la 
matèria. 

Examen global de la 
matèria. 

MATEMÀTIQUES: 

MATEMÀTIQUES 
MATEMÀTIQUES 

APLICADES A LES CCSS 

95% Exàmens 
5% Actitud 

Exàmens per blocs durant el 
curs. 

Aprovant tots els blocs 
de la matèria. 

Per a l’alumnat que 
tingui aprovat (1r curs). 
Examen dels blocs 
suspesos (2n curs). 

 

Examen global de la 
matèria. 

MÚSICA 70% Exàmens (teòrics i 
pràctics) 
30% Deures i actitud 

A final de curs es recuperen 
les avaluacions suspeses. 

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions. 

Examen de les 
avaluacions suspeses. 

Examen global. 
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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 

HISTÒRIA DE LA MÚSICA 

TECNOLOGIA 

ELECTROTÈCNIA 

TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL 

90% Exàmens 
10% Treballs, pràctiques, 
deures 

Examen de l’avaluació 
anterior. 

Mitjana de les tres 
avaluacions aprovades. 

Examen de les 
avaluacions suspeses. 

Examen global de la 
matèria. 

Recuperació de matèries pendents de 1r de batxillerat 
 

BIOLOGIA, CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT, CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI, DIBUIX TÈCNIC, ECONOMIA, ECONOMIA D'EMPRESA, 

 
DEPARTAMENT 

Matèria 
 

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

DIVERSOS 

DEPARTAMENTS 
2N BATXILLERAT 

TREBALL DE RECERCA 
 

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. 

Si des del moment d’assignació de tutor fins al moment del 
lliurament de la memòria el seguiment per part de l’alumne no 
ha estat suficient, es posposarà la presentació del TR fins al 
mes de març i, un cop aprovat, es puntuarà amb un 5. Si se 
suspèn una part del TR (la memòria o l’exposició oral), s’haurà 
de recuperar aquesta part al mes de març i, un cop aprovada, 
el TR obtindrà una puntuació de 5 o 6. Excepte que l'alumne 
presenti un document oficial que en justifiqui la demora, en 
cap cas s’avaluaran memòries lliurades fora de termini o 
exposicions orals que no es realitzin en la data fixada. En 
aquest cas, es posposarà l’avaluació fins al mes de març i, un 
cop aprovat, el TR obtindrà una puntuació de 5 o 6. 
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ECONOMIA D'EMPRESA (BUSINESS STUDIES), FÍSICA, HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI, HISTÒRIA DE LA MÚSICA, LITERATURA UNIVERSAL, LLENGUA 

ANGLESA, LLENGUA ALEMANYA, LLENGUA CATALANA I LITERATURA, LLENGUA FRANCESA, PSICOLOGIA, QUÍMICA, TECNOLOGIA INDUSTRIAL: 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. 

EDUCACIÓ FÍSICA: Treball i examen teòric i pràctic al febrer o al juny. 

FILOSOFIA: Aprovant el 1r trimestre del curs actual o un treball durant el 2n trimestre, recuperen l’anterior. 

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 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. 

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. 

 
  
 
 

 


