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LLENGUA CATALANA I LITERATURA  
● Llibre de text: Trama Literatura Batxillerat. J. M. Ripoll, J. Macià i A. M. Muñoz. Ed. Teide. 

A l’avaluació i qualificació trimestral de la matèria, els percentatges es distribuiran de la següent 
manera: 80% (conceptes) + 20% (procediments). Del 80% que s'atorga a les proves escrites en la 
qualificació trimestral, el primer parcial tindrà el valor del 35% i el segon parcial del 45%. Pel que fa a 
l’avaluació i  qualificació final de curs es considerarà positiva si aquesta és igual o superior a 5 sempre 
i quan tots tres trimestres estiguin aprovats. Els trimestres suspesos es podran recuperar a les proves 
ordinàries i extraordinàries corresponents.  

Al llarg del curs l’alumne/a llegirà dues lectures obligatòries de les quals realitzarà un examen o treball.  

L'alumnat farà dues exposicions orals al llarg del curs sobre un tema preparat a casa  facilitant així 
l’avaluació de la seva expressió oral. La realització d’aquesta exposició oral és obligatòria per a la superació 
de la matèria. 

L’assistència a classe és obligatòria i la puntualitat necessària per al bon ritme de la classe. La no-
assistència a un 15% de les classes de llengua catalana anul·larà el dret a l’examen trimestral de la matèria. 

És obligatori dur a classe el material necessari per al seguiment de la matèria; en cas contrari s’aplicarà el 
reglament de règim intern del centre. 

La llengua catalana serà la llengua vehicular tant en l’expressió oral com en l’escrita. No utilitzar-la de 
manera sistemàtica serà penalitzat en la nota final del trimestre. 

D'acord amb  els criteris d’avaluació de les PAU, cada falta d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic comesa 
en els exàmens i treballs escrits presentats per avaluar restarà 0,10 punts a la nota sense límit.  

La no-assistència a un control haurà de ser específicament justificada a la professora de la matèria i només 
així es permetrà a l’alumne realitzar el control el dia que acordi prèviament amb la professora. En cas 
contrari constarà com a «no presentat». Aquesta excepcionalitat només es permetrà un màxim de dues 
vegades durant tot el curs i les mateixes condicions seran aplicables als treballs que s’hagin de presentar 
en una data prefixada. 

L’esforç i l’interès de l’alumne serà imprescindible per al seu bon rendiment acadèmic i alhora, es veuran 
reflectits en la nota final del trimestre. 

En cap cas es pot superar la matèria si no s’han realitzat i presentat totes les Activitats d’Avaluació 
Contínua. 

LECTURES OBLIGATÒRIES: 

• Tirant lo Blanc. Episodis amorosos, Joanot Martorell. Educaula. Col. Les Eines (versió català 
actualitzat), 9788415192947 

• Antologia de poesia catalana. Nova tria, Diversos Autors - No cal comprar-la 
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 NOTA IMPORTANT: aquests criteris d’avaluació es poden veure modificats al llarg del curs arran 
dels imprevistos provocats per la pandèmia del Covid-19. 
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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS  
EVALUACIÓN CONTINUA: 20 % +  EVALUACIÓN FINAL: 80%      

FASES DE EVALUACIÓN 

ELEMENTOS EVALUABLES 

CONTINUA • Exposiciones escritas y dictados 

• Presentación de los trabajos propuestos 

FINAL • Pruebas escritas de las unidades trabajadas (nota mínima: 4) 

• Prueba de la lectura del trimestre 

 

Se redondea la nota a la alta a partir de 0,6, siempre que el alumno haya conseguido la nota 
aprobada, es decir, 5. 

En las pruebas escritas y otros trabajos se descontará 0,1 por cada falta de ortografía, morfológica, 
sintáctica o de léxico. 

En el caso de que un alumno no pueda realizar un examen el día señalado, deberá presentar a la 
profesora una justificación escrita cuanto antes, y esta, según su criterio, le indicará cuándo tendrá 
que realizar esta prueba pendiente. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Durante el curso se realizarán exámenes de recuperación de cada trimestre. Los alumnos que no 
aprueben el curso se examinarán en septiembre de la totalidad de la materia.Tanto en las 
recuperaciones realizadas durante el curso como en la de septiembre, el alumno suspendido en 
el examen de lectura deberá examinarse de esta. En el caso contrario, es decir, si ese examen 
está aprobado, la profesora guardará la nota correspondiente.   

*En el caso de que las clases presenciales quedaran suspendidas a causa de la pandemia, los 
criterios de evaluación podrían variar. Aunque siempre recibirán una mayor ponderación las 
actividades y/o  los exámenes realizados de forma presencial. 

 

 

  



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Palau Ausit 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓ  DE  LA QUALITAT Data d’impressió: 26/10/2020 Pàgina 6 de 30 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès Criteris d’avaluació 1r Batxillerat F701  R0 

 

ENGLISH 
Assessment criteria: 

60% of your mark will be: 

1. CLASS TESTS1 (48%): There will be a test after each unit. It will include grammar, and vocabulary 
(12%), reading comprehension (12%), listening comprehension (12%) and writing (12%). At the end of each 
term, a minimum mark of 3 out of 10 will be required in each part in order to be able to work out your 
average mark. 

WRITING PRACTICE: COMPOSITIONS: These are not graded. However, writing is an essential part of 
the course. Therefore, handing in all the compositions set by the teacher is recommended either if you are 
struggling to  pass or if you need to secure a high mark in the subject.  

READERS: 

There will be two obligatory readers that will be tested, one in the first term and another one in the second 
term. You will need to get at least a 4, and your mark will be averaged out with your other marks and will 
contribute 12% of your term mark. You will need to get a minimum of 4 to pass the subject. 

● 1st term:  Frankenstein, Mary Shelley, Black Cat, Step 5 ISBN: 978-88-530-0837-4 

● 2nd term: Great Expectations, Charles Dickens, Oxford Bookworms 

ISBN: 978-01-947-9226-4 

If a student fails one or both obligatory reader tests, he or she shall have a resit exam on the failed reader(s) 
at the end of the academic year. 

40% of your mark will be: 

A common PAU-type test set at the end of the term that will be corrected according to “selectivitat” criteria, 
except that wrong answers shall not be penalized. Teachers will swap tests after they are done so that 
none of them shall be marking her students. 

ORAL: 

Obviously, you are expected to use English in class. If you really want to make that count, there’s the 
possibility to do an oral presentation in the third term. The mark you get will be counted as follows and 
will be added to your final year mark: 

 
1 In the third term there will not be a reader grade, so the class tests part will contribute a 60% 

of the total mark. (15% for each part: G&V, R, W, L) 
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   4 or less ......... 0 points                 8..................... 0.4 points 

   5......................  0.1 points              9.................... 0.5 points 

   6......................  0.2 points            10..................... 0.6 points 

   7......................  0.3 points 

 

REQUIREMENTS TO PASS THE SUBJECT 

It is necessary to pass at least two of the course terms to pass the subject. One of them must be the third 
one. If you have failed one term, your third term mark must be at least a 5. 

There will be a final resit exam in June for those students who fail the subject. If they fail that one too, they 
shall have a resit exam in September.  
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FRANÇAIS  
Voici quelques lignes directrices pour que vous sachiez ce que nous ferons cette année en classe de 
français et comment vous serez évalués. 

50 % de votre note sera : 

● EXAMENS DES UNITÉS (40 %) : Il y aura un examen après chaque unité. Il inclura des exercices 
de grammaire et de vocabulaire. À la fin de chaque trimestre, une note minimale de 3 sur 10 sera 
requise dans chaque partie afin de calculer votre score moyen. 

● EXAMENS DE LECTURE (10 %) : Deux lectures obligatoires seront évaluées, une au début du 
deuxième trimestre et une autre au début du troisième. Vous devrez obtenir au moins une note de 
4. Cette note contribuera à 10 % de votre note trimestrielle. Vous aurez besoin d'un minimum de 4 
points sur les deux lectures pour passer la matière. 

- 1ère lecture : Enquête à Saint-Malo, Nicolas Gerrier, Chat Noir, Niveau Trois (CECR B1), 
ISBN : 978-84-316-9370-1 

- 2ème lecture : Candide, Voltaire, CIDEB, Niveau Trois (CECR B1),  

ISBN : 978-88-530-1724-6 

Une opportunité de rattrapage sera donnée à la fin d’année aux élèves qui n’auraient pas réussi 
les deux examens de lecture. 

● RÉDACTIONS : Elles ne sont pas notées. Cependant, la rédaction de textes est une partie 
essentielle du cours. Par conséquent, il est recommandé de livrer toutes les rédactions demandées 
par le professeur. 

50 % de votre note sera : 

● UN EXAMEN DELF B1 (10 %) : Il aura lieu vers le milieu du trimestre. Il sera corrigé selon les 
critères des épreuves DELF. 

● UN EXAMEN PAU (40 %) : Il aura lieu à la fin de chaque trimestre. Il sera corrigé selon les critères 
de la selectivitat, mais sans pénalisation des réponses incorrectes. 

ORAL : De toute évidence, vous êtes censé utiliser le français en classe. Si vous voulez vraiment que cela 
compte, vous pouvez faire une présentation orale au troisième trimestre. La note obtenue sera comptée 
comme suit et sera ajouté à votre note de fin d’année: 

 4 ou moins………… 0 points 8…………………….. 0,4 points 

 5………………….. 0,1 points  9…………………….. 0,5 points 

 6………………….. 0,2 points 10………………..….. 0,6 points 

 7………………….. 0,3 points 
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CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR RÉUSSIR LA MATIÈRE 

Il est nécessaire de réussir au moins deux trimestres du cours pour réussir la matière. L'un d'eux doit être 
le troisième.  

Un examen final aura lieu en juin pour les étudiants qui n’auraient pas réussi la matière. S'ils ne le 
réussissent pas, ils auront un examen de rattrapage en septembre. 

 

ATTENTION : CES CRITÈRES D'ÉVALUATION PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS EN CAS DE 
CONFINEMENT. 
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EDUCACIÓ FÍSICA 
La matèria d'Educació Física s'avaluarà tenint en compte continguts conceptuals, continguts 
procedimentals (part pràctica de la matèria), actitud, hàbits i assistència a classe. 

Per tant, la nota final vindrà determinada per: 

• 20% els continguts conceptuals 

• 60% els continguts procedimentals 

• 20% l’actitud, els hàbits  i l’assistència. 

Els continguts conceptuals són els continguts treballats a la part pràctica,  amb el lliurament de les fitxes 
de condició física realitzades a classe configuraran aquesta nota.  

 En els continguts procedimentals s'avaluaran,  la condició física mitjançant una bateria de proves 
físiques, valorant la millora que experimentis al llarg del curs, els esports i l’expressió corporal. 

El departament  d’Educació Física considera  que  la base principal d’aquesta matèria és el moviment i 
l’educació del cos, en el sentit de la millora de les qualitats físiques i motrius i, amb això, la consolidació 
d’hàbits saludables. Per tant es considera que en cas de lesió o malaltia que impliqui la pèrdua de més del 
25% de les classes pràctiques es realitzarà una Adaptació Curricular.  

L'actitud,  s'avaluarà en base a la participació, esforç,  interès, i atenció a classe. 

Els hàbits, amb la higiene personal, equipament adequat i canvi de roba en acabar la classe. 

L'assistència a classe és obligatòria.  

Les faltes d’assistència es  justificaran el dia després d’incorporar-se a les classes, abans de lliurar-les al 
tutor/a.  Recordeu que les faltes d’equip que impossibilitin la realització de la pràctica de classe es 
consideren com una falta a classe sense justificar. 

Quan es produeix una lesió cal acompanyar el justificant per escrit, dels pares i/o metge. 

EXÀMENS TRIMESTRALS: Tot alumne que bé per malaltia o lesió no ha fet alguna de les proves 
pràctiques durant el trimestre, tindran la possibilitat de realitzar-les en el dia i hora que estableixi la setmana 
d’exàmens, tanmateix s’hauran de lliurar els treballs proposats. 

PROVA ORDINÀRIA DE JUNY:  La recuperació de l’ actitud i els procediments es recuperen al llarg del 
curs, i els conceptes es  recuperaran  amb la realització d’un treball dels continguts treballats. 

PROVA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE: En cada cas es valorarà la part recuperable, tenint en 
compte les circumstàncies particulars de cada alumne/a. 

En el quadre adjunt s’especifiquen els criteris en percentatges. 
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CONTINGUTS PROCEDIMENTALS 60% 

Valoració de la condició física: es valoraran aquelles qualitats físiques  treballades 
durant el trimestre.                          

30% 

Valoració de les habilitats específiques pròpies dels esports treballats : futbol, bàsquet, 
hoquei, handbol i pitxi 

30% 

CONTINGUTS CONCEPTUALS 20% 

Treballs dels continguts treballat 10% 

Fitxes d’exercicis sobre diferents entrenaments de les qualitats físiques bàsiques 10% 

ACTITUD – HÀBITS – ASSISTÈNCIA A CLASSE 20% 

Valoració dels hàbits de pràctica: participació, esforç i interès a classe 5% 

Dutxar-se i canviar-se de roba després de la pràctica 5% 

Assistència a classe: Tots els alumnes parteixen de 10 punts i es descomptaran 2 
punts x falta sense justificar. 

10% 

 

Es molt important que, des del primer dia, quedin molt clares les regles del joc.  Llegeix aquest text 
i, si hi ha alguna cosa que no s’entén o que et sembla que no està prou clar, preguntar-ho.  Si ets 
saps les regles de joc,  jugaràs millor, t’ho passaràs molt bé i aconseguiràs els millors resultats: 
APRENDRÀS I ET DIVERTIRÀS.  Tot depèn de tu i de les ganes que hi posis. 

 

Davant la situació actual, en temps de COVID-19, us presentem un protocol d'actuació a tenir en compte 
en EDUCACIÓ FÍSICA 

En cas de tornar al confinament del grup o centre, utilitzarem els canals Digitals per contribuir al 
desenvolupament dels procés d'ensenyament-aprenentatge, sobre tot en la plataforma Moodle. 
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FILOSOFIA   
1.Recursos bibliogràfics 

Llibre de text: Filosofia i Ciutadania.Ed.Santillana 

2.Desenvolupament i temporització 

Comentat pel professor/a el dia de la presentació 

3.Avaluació i recuperació 

 AVALUACIÓ INICIAL 

Es  realitza a partir de qüestions prèvies que el propi text proporciona . De vegades es proposa un 
qüestionari tipus test o  vocabulari específic  posat a l’atzar a la pissarra per tal de determinar el nivell de 
coneixements previs que tenen els alumnes envers el tema que s’inicia. Tot i que s’anoten les 
qualificacions als alumnes la seva aportació a la nota final és nul·la.   

AVALUACIÓ FORMATIVA 

Es  valoren: 

• La participació a classe i l’actitud en general . 

• La correcció i presentació per part dels alumnes de les activitats diàries. Es té en consideració tant el 
contingut com la presentació acuradament  i tècnicament ordenada.  

Els principals registres són: 

• Controls  trimestrals, on s’alternen els diferents tipus de preguntes: de relació, de redacció, de 
localització, de síntesi de continguts, etc. No es farà mitjana amb nota inferior a 4.En aquest apartat, 
és imprescindible assolir el 5 

• Treballs voluntaris sobre alguns aspectes del programa del curs que es plantegen segons el 
tema.Les activitats, l’alumne/a  les ha de guardar fins a final de curs. 

Seguint el criteri del departament s’apliquen els següents percentatges: 

                          70% de continguts de conceptes i de fets. 

                          20% de continguts de procediments 

                          10 %de continguts d’actituds i hàbits 

  AVALUACIÓ FINAL DE CURS 

• Representa la mitjana ponderada del resultat de les tres avaluacions.  
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RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA 

Existeix la possibilitat de recuperar les avaluacions parcials a final de curs . Pot demanar-se  el lliurament 
de tots els dossiers, llibretes i/o treballs ,en cas de no haver-ho efectuat en el seu moment. 

En la convocatòria de setembre, es recupera tot el curs i es podria requerir un dossier d’activitats que el 
professor/a determinarà. 

NOTA: en cas de confinament, les activitats previstes ,s'adaptaran a classes telemàtiques. Si s'escau, en 
aquestes circumstàncies, els criteris d'avaluació poden modificar-se 
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CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI 
Avaluació: 

-La nota de l’avaluació de les matèries de física, química, biologia, ciències de la terra i del medi ambient 
s’obté de la següent forma: 

Fases Avaluació % 

Seguiment de classe 10 

Proves 
Parcials 40 

Trimestral 50 

 

-A la matèria de Ciències per al món contemporani no es farà una prova global d’avaluació i la nota 
s’obté de la següent forma: 

Fases Avaluació % 

Actitud 10 

Activitats, treballs, proves, 
exposicions (segons el 
treballat a l’avaluació) 

90 

  

-Sempre que un alumne hagi obtingut una nota   igual o superior a 7,5 de seguiment de classe, 
s’arrodonirà la seva nota final a l’alça a partir del 0,5.  

Recuperació: 

-Per recuperar matèries de física, química, biologia, ciències de la terra i del medi ambient durant el curs 
en acabar la 1a i la 2a avaluació, caldrà fer un examen de recuperació.  Per recuperar la matèria de 
Ciències per al món contemporani caldrà fer l’examen de recuperació i/o lliurar les tasques no 
realitzades. 

- Si un alumne  vol millorar la nota al final de curs pot presentar-se a una prova global especial de millora. 
Per obtenir la nota final es farà la mitjana entre la nota mitjana dels trimestres i la nota de la prova de 
millora. 

-A la convocatòria ordinària de juny caldrà recuperar únicament  les avaluacions no superades. Si un 
alumne ha suspès sols una avaluació amb una nota de 4 es farà mitjana amb les altres avaluacions i si 
arriba al 5 aprovarà el curs. 

-A les convocatòries extraordinàries caldrà examinar-se de tota la matèria. 
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MATEMÀTIQUES 
 
LLIBRE:  “Matemàtiques I. 1r Batxillerat”. Editorial McGraw-Hill.  
A. Nevot, J. Soler, D. Romero, D. Usero i M. Viadas 
 
1r TRIMESTRE 

Unitat 1: Nombres reals. 

Unitat 2: Polinomis i fraccions 
algèbriques.  

Unitat 3: Trigonometria. 

Unitat 4: Nombres complexos. 

2n TRIMESTRE 

Unitat 5: Vectors en el pla. 

Unitat 6: Rectes en el pla. 

Unitat 7: Còniques. 

Unitat 8: Successions. 

 

3r TRIMESTRE 

Unitat 9: Funcions. 

Unitat 10: Funcions exponencial, 
logarítmica i trigonomètrica. 

Unitat 11: Límits i continuïtat de 
funcions. 

Unitat 12: Introducció a les 
derivades. 

Criteris d’avaluació  
 QUALIFICACIÓ TRIMESTRAL: 

És la part entera de la mitjana ponderada de les notes del trimestre: 

 Proves durant el trimestre: la mitjana ponderada d’aquests controls comptarà un 50%. 

 Examen final de trimestre: comptarà un 50 %. 

 Hi ha la possibilitat de pujar fins a 0,5 punts la nota, tenint en compte els següents aspectes: 
- Assistència correcta i justificació adient de les faltes. 

- Puntualitat. 
- Realització dels deures i/o feines. 
- Bon comportament a l’aula.  
- Interès i participació en les activitats de classe. 

  - Evolució al llarg del trimestre. 

Es podrà realitzar una prova de recuperació del trimestre durant el trimestre següent (exceptuant el tercer 
trimestre).Aquesta prova tindrà el mateix nivell de dificultat que les proves realitzades durant el trimestre i 
la nota màxima serà un 7. Aleshores la nota del trimestre passarà a ser la nota d’aquesta prova, si millora 
la trimestral. 

En cas de confinament les activitats es realitzaran per moodle o plataforma similar i comptaran com una 
activitat de classe. 
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 QUALIFICACIÓ FINAL DE CURS: 

És la mitjana aritmètica arrodonida de les notes amb decimals dels tres trimestres.  

Si només hi ha un trimestre amb nota inferior a 4: tindrà una prova de recuperació del trimestre. 

Si hi ha dos o tres trimestres amb nota inferior a 4: tindrà una prova de recuperació de tot el curs. 

Si, tot i tenir tots els trimestres amb nota superior a 4, la mitjana no és superior a 5:  

- Si només ha suspès un trimestre tindrà una prova de recuperació d’aquest trimestre. 

- Si ha suspès dos o més trimestres tindrà una prova de recuperació de tot el curs. 

En cas de no superar el curs, es farà una prova extraordinària al principi de setembre. 

En cas de confinament de llarga durada que afecti a algun trimestre o a final de curs, els criteris d’avaluació 
es modificaran i s’informarà oportunament dels mateixos. 
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MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES 
SOCIALS  
LLIBRE:  “Matemàtiques aplicades a les ciències socials 1. Batxillerat”. Editorial McGraw-Hill.  

A. Nevot, J. Soler, D. Romero, D. Usero i M. Viadas 

1r TRIMESTRE 

Unitat 1: Nombres reals. 

Unitat 2: Polinomis i fraccions 
algebraiques.  

Unitat 3: Equacions i sistemes 
d’equacions. 

Unitat 4: Inequacions i 
sistemes d’inequacions. 

 

2n TRIMESTRE 

Unitat 5: Progressions i 
successions. 

Unitat 6: Funcions. 

Unitat 7: Funcions 
exponencials i 
logarítmica. 

3r TRIMESTRE 

Unitat 8: Matemàtica 
financera. 

Unitat 9: Estadística 
descriptiva. 

Unitat 10: Distribucions 
bidimensionals. 

Unitat 11: Probabilitat. 

 

Criteris d’avaluació  
 QUALIFICACIÓ TRIMESTRAL: 

És la part entera de la mitjana ponderada de les notes del trimestre: 

 Proves durant el trimestre: la mitjana ponderada d’aquests controls comptarà un 50%. 

 Examen final de trimestre: comptarà un 50 %. 

 Hi ha la possibilitat de pujar fins a 0,5 punts la nota, tenint en compte els següents aspectes: 
- Assistència correcta i justificació adient de les faltes. 

- Puntualitat. 
- Realització dels deures i/o feines. 
- Bon comportament a l’aula.  
- Interès i participació en les activitats de classe. 

  - Evolució al llarg del trimestre. 

Es podrà realitzar una prova de recuperació del trimestre durant el trimestre següent (exceptuant el tercer 
trimestre). Aquesta prova tindrà el mateix nivell de dificultat que les proves realitzades durant el trimestre i 
la nota màxima serà un 7. Aleshores la nota del trimestre passarà a ser la nota d’aquesta prova, si millora 
la trimestral. 
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En cas de confinament les activitats es realitzaran per moodle o plataforma similar i comptaran com una 
activitat de classe. 

 QUALIFICACIÓ FINAL DE CURS: 

És la mitjana aritmètica arrodonida de les notes amb decimals dels tres trimestres.  

Si només hi ha un trimestre amb nota inferior a 4: tindrà una prova de recuperació del trimestre. 

Si hi ha dos o tres trimestres amb nota inferior a 4: tindrà una prova de recuperació de tot el curs. 

Si, tot i tenir tots els trimestres amb nota superior a 4, la mitjana no és superior a 5:  

- Si només ha suspès un trimestre tindrà una prova de recuperació d’aquest trimestre. 

- Si ha suspès dos o més trimestres tindrà una prova de recuperació de tot el curs. 

En cas de no superar el curs, es farà una prova extraordinària al principi de setembre. 

En cas de confinament de llarga durada que afecti a algun trimestre o a final de curs, els criteris d’avaluació 
es modificaran i s’informarà oportunament dels mateixos. 
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CIÈNCIES  
(Biologia, Ciències de la Terra, Física i Química) 
Avaluació: 

-La nota de l’avaluació de les matèries de física, química, biologia, ciències de la terra i del medi ambient 
s’obté de la següent forma: 

Fases Avaluació % 

Seguiment de classe 10 

Proves 
Parcials 40 

Trimestral 50 

 

-A la matèria de Ciències per al món contemporani no es farà una prova global d’avaluació i la nota 
s’obté de la següent forma: 

Fases Avaluació % 

Actitud 10 

Activitats, treballs, proves, 
exposicions (segons el 
treballat a l’avaluació) 

90 

  

-Sempre que un alumne hagi obtingut una nota   igual o superior a 7,5 de seguiment de classe, 
s’arrodonirà la seva nota final a l’alça a partir del 0,5.  

Recuperació: 

-Per recuperar matèries de física, química, biologia, ciències de la terra i del medi ambient durant el curs 
en acabar la 1a i la 2a avaluació, caldrà fer un examen de recuperació.  Per recuperar la matèria de 
Ciències per al món contemporani caldrà fer l’examen de recuperació i/o lliurar les tasques no 
realitzades. 

- Si un alumne  vol millorar la nota al final de curs pot presentar-se a una prova global especial de millora. 
Per obtenir la nota final es farà la mitjana entre la nota mitjana dels trimestres i la nota de la prova de 
millora. 
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-A la convocatòria ordinària de juny caldrà recuperar únicament  les avaluacions no superades. Si un 
alumne ha suspès sols una avaluació amb una nota de 4 es farà mitjana amb les altres avaluacions i si 
arriba al 5 aprovarà el curs. 

-A les convocatòries extraordinàries caldrà examinar-se de tota la matèria. 
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DIBUIX TÈCNIC  
Criteris i instruments d’avaluació i recuperació de la matèria  

1. Emprar els estris tradicionals de dibuix tècnic i també les noves tecnologies informàtiques amb 
competència gràfica i resolutiva suficient. 

2. Resoldre problemes de geometria plana relacionant amb coherència els conceptes i procediments 
que hi intervenen. 

3. Construir figures geomètriques planes a partir de dades diverses relacionades amb els triangles, 
polígons i quadrilàters i també amb les tangències. 

4. Resoldre problemes en sistema acotat i dièdric directe, amb coherència en els procediments, 
demostrant competència suficient en l’aplicació dels conceptes en les solucions. 

5. Emprar el dibuix a mà alçada com a element de reflexió i raonament que permet d’establir 
plantejaments i programes de treball individual i col·lectiu, i madurar i definir els processos de creació 
i de solució de problemes. 

6. Realitzar activitats de construcció gràfica i resoldre problemes emprant el llenguatge normalitzat 
del dibuix industrial, amb la nomenclatura pròpia i mostrant interès per la representació integrada dels 
sistemes. 

7. Mostrar prou competència gràfica en la representació de figures i espais amb diversos mètodes 
de perspectiva. 

8. Representar amb correcció gràfica i aplicant mètodes i procediments raonats,  figures 
geomètriques planes, corbes i poligonals, cossos geomètrics i figures tridimensionals en general, en 
perspectives axonomètriques i còniques que incloguin formes rectes i corbes. 

9. Lliurar les activitats dintre dels terminis acordats i reflectir-hi un grau de qualitat suficient mitjançant 
el qual es pugui detectar una bona actitud i prou interès davant la matèria. 

10. Utilitzar adequadament la plataforma Moodle per la transmissió de tasques i comunicació amb el 
professorat 

Avaluació continua 

La nota de cada avaluació es calcularà d’acord als següents percentatges: 

● 60% exàmens 

● 35% exercicis. 

● 5% actitud. 
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Exàmens (60%) 30% Examen final de trimestre 

30% Exàmens final d’unitat 

Exercicis Cal lliurar-los el dia del lliurament, en cas contrari 
es lliuraran al llarg dels 7 dies següents amb una 
penalització  

Actitud 2,5% Comportament a classe 

2,5% Interés en l’assignatura 

 

Per aprovar el curs, la nota final, que correspondrà a la mitjana aritmètica de les notes de les tres 
avaluacions, ha de ser igual o superior a 5. Tanmateix, cal que la nota de totes les avaluacions sigui igual 
o superior a 4, sinó es recuperarà l’avaluació que correspongui. 

● Els exercicis es realitzaran bàsicament en les hores de classe. El treball realitzat  a classe tindrà 
un pes molt important en la nota dels exercicis. Alguns exercicis es podran completar a casa. 

● La professora fixarà la data d’entrega dels diferents exercicis. En el cas de no lliurar els treballs en 
la data fixada, l’alumnat podrà lliurar-los dins de la mateixa setmana amb la penalització d’un punt 
menys a la nota.  

● La professora fixarà la data dels exàmens, amb l’acord de la majoria dels alumnes, sempre que 
això sigui possible.  

NOTA IMPORTANT: ASSISTÈNCIA A CLASSE: Els ensenyaments postobligatoris d’aquest centre són 
presencials, per això és indispensable assistir a totes les classes de l’assignatura.  
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TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
Els alumnes seran avaluats: 

1 Controls i exercicis puntuats 90% 

2 Activitats al taller/informàtica, dossier i exercicis 5% 

3 
Puntualitat, assistència , deures, falta material 

5% 
Esforç, interès, col·laboració, respecte (alum, prof, aula) 

Criteris generals d’avaluació (aprovats pel departament) 

S’aprovarà tecnologia industrial I si: 

- Cap trimestre té nota final inferior a 3,5 i la mitjana de les tres és igual o superior a 5.  

- Es supera la prova de recuperació, amb nota igual o superior a 5. 

Recuperació de la matèria: 

Durant el curs es podrà recuperar total o parcialment algunes parts de la matèria tenint en 
compte l’evolució de cada alumne, lliurant feina complementaria o efectuant proves 
extraordinàries. 

Finalment es farà una prova de recuperació del curs.  

Per aprovar el curs anterior si s’ha promocionat amb la matèria suspesa: 

S’aprovarà la tecnologia industrial I (cursada al curs anterior) si: 

- Aprova el curs actual i la mitjana es superior a 5  

- Es supera la prova de recuperació, amb nota igual o superior a 5. 

- A criteri de l’equip docent de l’àrea i en funció de les particularitats de l’alumne el professor de la 
matèria podrà demanar un seguit d’activitats complementàries per tal de facilitar l’assoliment dels 
objectius no aconseguits en el curs anterior.  
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ECONOMIA 
OBJECTIUS DE LA MATÈRIA 

La finalitat d’aquesta matèria és proporcionar a l’alumne una cultura econòmica bàsica, que l’ajudi a 
comprendre millor el funcionament del sistema econòmic en el que vivim i entendre les informacions 
econòmiques presents diàriament als mitjans de comunicació 

La matèria s’estructura en dos grans apartats: la Microeconomia i la Macroeconomia. En la primera part 
es pren consciència del problema econòmic bàsic, dels sistemes econòmics, i s’apliquen els primers 
models econòmics com instrument d’anàlisi del comportament dels agents. En la segona part es coneixen 
els principals indicadors de la situació d’un país i dels instruments que té l’Estat per intervenir en 
l’economia. 

Les competències específiques de la matèria i que contribueixen a assolir els objectius del Batxillerat són 
dues: 

• La competència en cultura econòmica i dialèctica, que implica aconseguir la capacitat d’interpretar 
les xifres macroeconòmiques i opinar de forma argumentada sobre qüestions de l’actualitat 
econòmica. 

• La competència en raonament econòmic i modelització, que suposa adquirir la capacitat 
matemàtica d’aplicar certs models a cassos concrets per analitzar la realitat.  

Per tal d’entendre millor els continguts de la matèria es farà ús de diferents metodologies i instruments: la 
recerca de dades, el seu anàlisi i la defensa argumentada de la pròpia opinió serà un mètode de treball 
habitual en la matèria.  

AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA  

El procés d’avaluació té per finalitat comprovar el procés d’aprenentatge de l’alumne i es basa en els 
objectius de la matèria.  

En el moment d’avaluar als alumnes es tindran en compte les proves escrites individuals que es realitzaran 
de forma periòdica, així com l’atenció, actitud i les activitats avaluables de cada unitat. 

El resultat de l’avaluació final serà una xifra numèrica entera, entre el 0 i el 10, havent superat la matèria 
si la nota final iguala o supera el 5.  

Per trobar la nota final de curs es farà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada trimestre. 
L’alumne que obtingui una qualificació de la matèria inferior a 5 no supera els objectius proposats, i per 
tant caldrà que recuperi tota la matèria. Té una primera opció fent un examen el mes de juny( només de 
les avaluacions suspeses), i en últim terme la convocatòria extraordinària del mes de setembre (en 
aquest últim cas es pot treure una nota superior a 5). 

Per l’obtenció de la nota de cada trimestre es procedirà de la següent manera:  
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• Es farà una prova per cada unitat didàctica treballada i es farà una mitjana aritmètica entre les 
notes de les proves realitzades. Aquesta nota mitjana representa el 80% de la puntuació del 
trimestre. 
En totes les proves escrites hi haurà una part pràctica (comentari de text, resolució de problemes, 
interpretació de dades o gràfics...) i una part teòrica-conceptual, i també hi poden haver preguntes 
sobre notícies d’economia o empresa comentades a classe. 

• Les activitats avaluables o treballs de cada unitat, així com l’actitud i atenció a classe 
representarà el 20% restant. 
En cas de faltes d’assistència continuades sense justificar o faltes conductuals o bé una actitud no 
adequada a l’aula, la nota del trimestre serà inferior a 5, amb independència de les notes 
obtingudes en les diferents proves i treballs. 
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ECONOMIA DE L’EMPRESA 
OBJECTIUS DE LA MATÈRIA 

L'economia de l'empresa és la part de la ciència econòmica dedicada a l'anàlisi de les activitats que duu a 
terme una organització integrada per elements humans, tècnics i materials, amb la finalitat de satisfer una 
necessitat del mercat que li reporti, generalment, un benefici i sota el govern d'un administrador o 
empresari. Així, per una banda, cal entendre els mecanismes que mouen l'empresa, des de la seva gènesi 
fins a la satisfacció de la clientela, passant per totes les àrees de decisió: recursos humans, producció, 
comercial, administració o finançament. També cal valorar críticament les seves repercussions socials: els 
conflictes socials, l'ètica empresarial, la gestió mediambiental o l'impacte tecnològic. 

L'estructura del primer curs respon a una aproximació als àmbits més concrets de la matèria, en la qual 
pren especial relleu el descobriment, reflexió i debat entorn de la realitat de l'empresa. Els blocs en què es 
divideix aquest primer curs corresponen a una concepció general de l'empresa com a organització i 
suposen un recorregut per tres de les àrees de gestió més usuals en les empreses. 

Les competències específiques de la matèria i que contribueixen a assolir els objectius de Batxillerat són 
tres: 

• La competència en gestió i organització implica l’assoliment de la capacitat de planificar les 
activitats, les persones i els materials de manera adient, sota les restriccions habituals (costos, 
espai o temps) i prenent decisions oportunes per arribar a un objectiu en concret. 

• La competència en estratègia implica l’ús d’una determinada metodologia que comporta 
activitats ordenades i relacionades entre si i enfocades cap a un propòsit. 

• La competència en emprenedoria involucra les capacitats relacionades amb el lideratge, 
l’assumpció de les responsabilitats inherent a la gestió i, per tant, l’acceptació del fracàs, que 
conformen un conjunt d’habilitats específiques de la matèria.  

Per tal d’entendre millor els continguts de la matèria es farà ús de diferents metodologies i instruments: la 
recerca de dades, el seu anàlisi i la defensa argumentada de la pròpia opinió serà un mètode de treball 
habitual en la matèria.  

AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA  

El procés d’avaluació té per finalitat comprovar el procés d’aprenentatge de l’alumne i es basa en els 
objectius de la matèria.  

En el moment d’avaluar als alumnes es tindran en compte les proves escrites individuals que es realitzaran 
de forma periòdica, així com l’atenció, actitud i les activitats avaluables de cada unitat. 

El resultat de l’avaluació final serà una xifra numèrica entera, entre el 0 i el 10, havent superat la matèria 
si la nota final iguala o supera el 5.  
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Per trobar la nota final de curs es farà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada trimestre. 
L’alumne que obtingui una qualificació de la matèria inferior a 5 no supera els objectius proposats, i per 
tant caldrà que recuperi tota la matèria. Té una primera opció fent un examen el mes de juny (només de 
les avaluacions suspeses), i en últim terme la convocatòria extraordinària del mes de setembre (en 
aquest últim cas es pot treure una nota superior a 5). 

Per l’obtenció de la nota de cada trimestre es procedirà de la següent manera:  

• Es farà una prova per cada unitat didàctica treballada i es farà una mitjana aritmètica entre les 
notes de les proves realitzades. Aquesta nota mitjana representa el 80% de la puntuació del 
trimestre. 
En totes les proves escrites hi haurà una part pràctica (comentari de text, resolució de problemes, 
interpretació de dades o gràfics...) i una part teòrica-conceptual, i també hi poden haver preguntes 
sobre notícies d’economia o empresa comentades a classe. 

• Les activitats avaluables o treballs de cada unitat, així com l’actitud i atenció a classe 
representarà el 20% restant. 

En cas de faltes d’assistència continuades sense justificar o faltes conductuals o bé una actitud no 
adequada a l’aula, la nota del trimestre serà inferior a 5, amb independència de les notes obtingudes en 
les diferents proves i treballs. 
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HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 
1.Recursos bibliogràfics i altres 

Llibre de text : Història del món contemporani . Ed. Vicens Vives 

2.Desenvolupament i temporització 

Comentat pel professor/a el dia de la presentació 

3.Avaluació i recuperació 

 AVALUACIÓ INICIAL 

Es  realitza a partir de qüestions prèvies que el propi text proporciona . De vegades es proposa un 
qüestionari tipus test o  vocabulari específic  posat a l’atzar a la pissarra per tal de determinar el nivell de 
coneixements previs que tenen els alumnes envers el tema que s’inicia. Tot i que s’anoten les 
qualificacions als alumnes la seva aportació a la nota final és nul·la.   

AVALUACIÓ FORMATIVA 

Es  valoren: 
● La participació a classe i l’actitud en general . 
● La correcció i presentació per part dels alumnes de les activitats diàries. Es té en consideració 
tant el contingut com la presentació acuradament  i tècnicament ordenada.  

Els principals registres són: 
● Dos controls trimestrals on s’alternen els diferents tipus de preguntes: de relació, de redacció, de 
localització, de síntesi de continguts, etc.No es farà mitjana amb nota inferior a 4.En aquest apartat, és 
imprescindible assolir el 5 
● Presentació d’un dossier que s’ha fet al llarg de la unitat.Treballs voluntaris sobre alguns 
aspectes del programa del curs que es plantegen segons el tema.Les activitats, l’alumne/a  les ha de 
guardar fins a final de curs.  
● Lectures voluntàries:  
“Temps difícils”. Ch. Dickens 
“El siglo de las luces “. A. Carpentier 

Seguint el criteri del departament s’apliquen els següents percentatges: 
70% de continguts de conceptes i de fets. 
20% de continguts de procediments 
10 %de continguts d’actituds i hàbits 
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AVALUACIÓ FINAL DE CURS 

● Representa la mitjana ponderada del resultat de les tres avaluacions.  

RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA 

Existeix la possibilitat de recuperar les avaluacions parcials a final de curs . Pot demanar-se  el lliurament 
de tots els dossiers, llibretes i/o treballs ,en cas de no haver-ho efectuat en el seu moment. 

En la convocatòria de setembre, es recupera tot el curs i   es podria requerir un dossier d’activitats que el 
professor/a determinarà. 

 

NOTA: en cas de confinament, les activitats previstes ,s'adaptaran a classes telemàtiques. Si s'escau, en 
aquestes circumstàncies, els criteris d'avaluació poden modificar-se 
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LITERATURA CATALANA  
• L'alegria que passa.  Santiago Rusiñol. Educaula. Col. Les Eines 9788415192572 

• Visions & Cants. Joan Maragall. Educaula. Col. Educació 62 9788492672516 

• Laura a la ciutat dels sants. Miquel Llor. Educaula. Col. Educació 62  9788415954651 

• Antígona. Salvador Espriu. Col. Educació 62  9788415192893 

• Feliçment, jo sóc una dona.  Maria Aurèlia Capmany. Educaula. Educació 62  9788415954446 

•  Bruixa de dol. Maria Mercè Marçal. Educació 62  9788415954736 

Cada trimestre es treballaran dues de les obres prescrites (lectura i anàlisi de l’obra, estudi de l’autor i del 
moviment literari al qual pertany i contextualització dins de la història de la literatura catalana). 

La llengua catalana serà la llengua vehicular tant en l’expressió oral com en l’escrita. No utilitzar-la de 
manera sistemàtica serà penalitzat en la nota final del trimestre. L’assistència a classe és obligatòria i la 
puntualitat necessària per al bon ritme de la classe. És obligatori dur a classe el material necessari per al 
seguiment de la matèria; en cas contrari s’aplicarà el reglament de règim intern del centre. 

Conforme els criteris d’avaluació de les PAU, cada falta d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic comesa en 
els exàmens i treballs escrits presentats per avaluar restarà 0,10 punts a la nota sense límit. 

De cada obra prescrita, es realitzaran dues proves (una de teòrica i una altra de comentari de text) i la nota 
final de trimestre serà la mitjana aritmètica de les quatre proves. Les tasques encomanades durant el curs 
(comentaris de text, recerca d’informació, activitats orals i/o escrites sobre els autors, les obres i els 
moviments, etc.) arrodoneixen la nota trimestral fins a 3 dècimes. Cada trimestre, també podran realitzar 
una exposició oral sobre un dels autors prescriptius, que podrà incrementar fins a 5 dècimes la nota 
trimestral. La nota final serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres. 

La no-assistència a un control haurà de ser específicament justificada a la professora de la matèria i només 
així es permetrà a l’alumne realitzar el control el dia que s’acordi; en cas contrari constarà com a «no 
presentat». Aquesta excepcionalitat només es permetrà un màxim de dues vegades durant tot el curs. 

L’avaluació serà trimestral. En cas de no superar la matèria, l’alumne haurà de realitzar les proves 
extraordinàries corresponents (hi haurà una prova de recuperació de cada trimestre i les proves 
extraordinàries corresponents). 

 

NOTA IMPORTANT: aquests criteris d’avaluació es poden veure modificats al llarg del curs arran 
dels imprevistos provocats per la pandèmia del Covid-19. 
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