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LLENGUA CATALANA I LITERATURA
●

Llibre de text: Ordit Llengua Batxillerat. 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 diverses proves i
activitats orientades al seu treball de cara les PAU. Així mateix, realitzarà diverses tasques enfocades a
potenciar l’expressió oral.
L’assistència a classe és obligatòria i la puntualitat necessària per al bon ritme de la mateixa. La noassistència a un 15% de les classes de llengua catalana anul·larà el dret a la realització de les proves
escrites de la matèria.
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 els criteris d’avaluació de les PAU, cada falta d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic comesa en
els exàmens i treballs escrits (i orals) restarà 0,10 punts a la nota sense límit.
La no-assistència a un examen haurà de ser específicament justificada a la professora de la matèria i
només així es permetrà a l’alumne/a realitzar-lo el primer dia que es reincorpori a la classe de llengua
catalana. 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/a serà imprescindible per al seu bon rendiment acadèmic i, alhora, es veuran
reflectits en la nota final del trimestre i del curs. En cap cas es pot superar la matèria si no s’han realitzat
i presentat totes les Activitats d’Avaluació Contínua.
Lectures obligatòries per a aquest curs:
Aigües encantades. Joan Puig i Ferrater. Educaula. Col. Educació 62, 978-84-92672-43-1
La plaça del Diamant. Mercè Rodoreda. Qualsevol edició original és vàlida.
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

•

Actividades valoradas y calificadas basadas en diversas
tipologías textuales

•

Búsqueda de información y trabajo riguroso de los
ejercicios que se pidan.

• Participación activa y responsable en clase. Respeto per la
materia, la profesora, el resto de los alumnos y el aula.

FINAL

•

Interés en la mejora y en la superación personal

•

Presentación puntual y adecuada de los trabajos acordados
en clase. Es imprescindible la presentación de los trabajos
establecidos. Si no fuese así, en el plazo correspondiente,
no se podrá superar el trimestre hasta su entrega, es decir,
en la recuperación ordinaria.

• Prueba escrita de las unidades trabajadas (nota mínima: 4)
• Prueba de la lectura del trimestre.
• Presentación puntual y adecuada de los trabajos
correspondientes de los temas propuestos
Se redondea la nota a la alta a partir de 0,6, siempre que el alumno/a 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, estén o no repetidas.
En el caso de que un alumno/a no pueda realizar un examen el día señalado, deberá presentar
a la profesora una justificación escrita cuanto antes, y esta, en el periodo de esa misma
evaluación, le indicará cuándo tendrá que realizar esta prueba pendiente.
Solo se podrán realizar dos exámenes fuera del plazo acordado. Si se producen más ausencias
a los exámenes, estos se realizarían en la evaluación ordinaria.

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

Data d’impressió: 26/10/2020

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

Criteris d’avaluació 2n Batxillerat

Pàgina 4 de 33
F701 R0

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Palau Ausit

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
La recuperación ordinaria de las evaluaciones suspendidas se realizará durante el mes de mayo y el
alumno/a deberá examinarse solo se las evaluaciones suspendidas. Si el examen de la totalidad de las
evaluaciones o de algunas de ellas no estuviese aprobado, se examinará de la totalidad de la materia,
según el calendario de recuperación extraordinaria que establece el centro, durante el mes de junio.
En la recuperación ordinaria, si estuviese aprobado el libro de lectura, se guardará la nota.
En la recuperación extraordinaria, el alumno/a deberá examinarse, igualmente, del libro de lectura
correspondiente, independientemente de la calificación anterior.
*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.
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ENGLISH
60% of your final grade will be
1. CLASS TESTS 1 (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.
2.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 4 mark on both to pass the subject.
●

Jane Eyre 978-01-947-9262-2 Oxford (Oxford Bookworms)

●

The Enemy 978-0-19-479260-8 Oxford (Oxford Bookworms)

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 final grade will be:
A common PAU-type test that will be corrected according to selectivitat criteria, by a teacher other than
your classroom teacher.
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:
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

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% in each section: G&V, R, W, L)
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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 May examination resit for those students who fail the subject. If they fail that one too, they
shall have a resit exam later in June. For those students who intend to sit the PAU exams, it is important
that they try and pass the one in June so that they do not miss the June PAU exams.
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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 : Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, Lectures CLÉ en français facile Niveau
3 (CECR B1), ISBN : 9782090317305.
- 2ème lecture : La tête d’un homme, Georges Simenon, Hachette, Niveau CECR B2,
ISBN : 9782011557568
Une opportunité de rattrapage sera donnée à la fin de l’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 B2 (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.
ORAL : De toute évidence, vous êtes censés 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. Si vous avez échoué à un trimestre, votre note de troisième trimestre doit être au moins égale
à 6. Un examen final aura lieu en juin pour les étudiants qui n’auraient pas réussi la matière.
ATTENTION : CES CRITÈRES D'ÉVALUATION PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS EN CAS DE
CONFINEMENT.
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HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
HORES SETMANALS: 3
1 .Recursos bibliogràfics i altres:
▪

Llibre de text :Història de Filosofia. Ed. Mc Graw Hill

▪

Altres lectures obligatòries: consultar al darrera

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..Cada prova recollirà preguntes de temes anteriors.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
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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 extraordinària es recupera tota la matèria..
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
Altres lectures obligatòries:
PLATÓ: La República, Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre VII: 514a-520a, 532b-535a.
· DESCARTES, René: Meditacions Metafísiques, parts I, II, V i VI.
· LOCKE, John: Segon tractat sobre el govern civil, capítols I, II, III, V (seccions 26, 27, 31-34, 42-51), VIII
i XIX (seccions 211-229).
· HUME, David: Resum (“Abstract”) del Tractat de la naturalesa humana.
· MILL, John Stuart: Seccions II i IV de L'utilitarisme.
· KANT, Immanuel: seleccions de Fonamentació de la Metafísica dels costums. Concretament:
Primera secció: “Transició del coneixement racional comú de la moralitat al coneixement filosòfic”.
Paràgrafs 1-3, 8-13.
Segona secció: “Transició de la Filosofia moral popular a la Metafísica dels costums”. Paràgrafs 12-41,
46-54.
Descrivim la mateixa selecció fent referència a la paginació estàndard segons l'edició de les obres de
Kant de l'Acadèmica alemanya de Ciències (Kant's gesammelte Schrifien):
Primera secció:
Des de 4:393 fins al darrer paràgraf sencer de 4:394 (és a dir, fins incloure el paràgraf que comença per
“La bona voluntat no és bona per allò que ella fa o aconsegueix”).
Des de 4:397 (“Per tal d’elucidar el concepte d’una voluntat que és estimable per ella mateixa i bona a
banda de cap finalitat ulterior”) fins al darrer paràgraf sencer de 4:399 (és a dir, fins incloure el paràgraf
que comença per: “En aquest sentit cal entendre també sens dubte els passatges de l’escriptura en
què..”).
Segona secció:
Des del darrer paràgraf que comença a 4:412 (“Tot en la naturalesa actua segons lleis”) fins incloure el
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primer paràgraf de 4:425 (“Per consegüent, hem aconseguit de provar si més no que, si el deure és un
concepte que ha de tenir una significació...”).
Des del darrer paràgraf que comença a 4:427 (“La voluntat és concebuda com una facultat de
determinar-se a si mateix per actuar”) fins a incloure el darrer paràgraf sencer de 4:430 (el paràgraf que
comença amb “En quart lloc, tocant al deure meritori envers els altres”).
· NIETZSCHE, Frederic. Selecció de textos de les obres:
Sobre veritat i mentida en sentit extramoral: Secció 1
Aurora: secció 132
La gaia ciència: seccions 125, 341
Així parlà Zarathustra: Primera part. Pròleg de Zarathustra: apartats 3, 4. Segona part: secció XXIV “En
les illes Afortunades”.
Més enllà del bé i del mal: Seccions 21, 56, 260
Genealogia de la moral:
Part I: seccions 10, i el començament de la secció 11 (fins incloure la frase que acaba amb “precisament
«l’home bo» de l’altra moral, precisament el noble, el poderós, el dominador, simplement acolorat,
interpretat i vist d’una altra forma per l’ull verinós del ressentiment”).
Part II: secció 24
Part III: seccions: 11 (a partir del tercer paràgraf, que comença “La idea per la qual es lluita en aquest
punt és la valoració de la nostra vida...”), 12 i 13.
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HISTÒRIA
HORES SETMANALS: 3
1.Recursos bibliogràfics i altres:
Llibre de text :Història-Roda. Ed. Teide i dossier.
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..Cada prova recollirà preguntes de temes anteriors.No es
farà mitjana amb nota inferior a 4. En aquest apartat, és imprescindible assolir el 5
Feines voluntàries,exercicis,proves de selectivitat 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 extraordinària es recupera tota la matèria.
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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MATEMÀTIQUES
LLIBRE: “Matemàtiques II. 2n Batxillerat” Editorial McGraw-Hill.
A. Nevot, J. Soler, D. Romero, J.M. Rivera, E. Thibaut i P. Mas
1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

1. Límit i continuïtat de funcions.

4. Primitives. Integrals
indefinides.

8. Vectors a l’espai.

5. Integrals definides. Àrees.

10. Geometria mètrica a l’espai.

2. Derivades.
3. Aplicacions de la derivada.

6. Matrius i determinants.

9. Geometria afí a l’espai.

7. Sistemes d’equacions lineals.
Criteri 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 a l’avaluació ordinària, es farà una prova extraordinària al mes de juny.
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.
- Recuperació de Matemàtiques de 1r de batxillerat:
L’alumnat de 2n de batxillerat amb les Matemàtiques de 1r pendents podrà recuperar-les si aprova la prova
que haurà de realitzar cap al mes de febrer. En aquesta prova pot arribar a obtenir una qualificació màxima
de 7. En cas de no assolir els objectius mínims, el departament oferirà una segona oportunitat mitjançant
una altra prova que s’efectuarà durant el mes de juny (però aquesta prova ja no dóna la possibilitat de
presentar-se a les PAU de juny).
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LLATÍ
L'avaluació de la matèria de Llatí és contínua i s'obtindrà aplicant els percentatges següents:
AVALUACIÓ CONTÍNUA: 20 % + AVALUACIÓ FINAL: 80%
FASES D'AVALUACIÓ
ELEMENTS AVALUABLES
CONTÍNUA

•

(Inclou totes les activitats d'avaluació formativaformadora, que són de presentació obligada per
a la superació de la matèria)

Activitats valorades i qualificades basades
en diverses tipologies textuals.

•

Cerca d'informació i treball rigorós.

•

Participació activa i responsable a classe.

•

Respecte per la matèria, la professora, la
resta dels alumnes i l'aula.

•

Presentació puntual i adequada dels
esquemes d'història o civilització de les
unitats treballades.

•

Prova escrita de les unitats treballades (nota
mínima: 3,5).

•

Presentació puntual i adequada dels treballs
corresponents als temes proposats.

FINAL

S'arrodoneix la nota a l'alta a partir de 0,6, sempre que l'alumne hagi aconseguit la nota aprovada, és a
dir, 5.
En les proves escrites i altres treballs es descomptarà 0,1 per cada falta d'ortografia, morfològica,
sintàctica o de lèxic.
En el cas que un alumne no pugui realitzar un examen el dia assenyalat, haurà de presentar a la
professora una justificació escrita com més aviat millor, i aquesta, segons el seu criteri, li indicarà quan
haurà de realitzar aquesta prova pendent.
LECTURES
Les lectures obligatòries per al curs 2021-2022 són:
•

Plaute, La comedia de l’olla (obra completa)

•

Ovidi, Metamorfosis (selecció)
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CRITERIS DE RECUPERACIÓ
En cas que un alumne no aprovi un dels trimestres, el podrà recuperar al juny. Els alumnes que no
aprovin el curs, s'examinaran al setembre de la totalitat de la matèria. Tant en la recuperació del juny
com en la de setembre, l'alumne suspès en l'examen de lectura, se n'haurà d'examinar. En cas contrari,
és a dir, si aquest examen està aprovat, la professora guardarà la nota corresponent.
*En el cas que les classes presencials s'haguessin de suspendre a causa de la pandèmia, els criteris
d'avaluació podrien variar.
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MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES
SOCIALS
LLIBRE: “Matemàtiques aplicades a Ciències Socials II. 2n Batxillerat” Editorial McGraw-Hill.
A. Nevot, D. Romero, E. Thibaut i P. Mas
1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

1. Límits i continuïtat de
funcions.

3. Aplicacions de les derivades.

6. Geometria del pla.

2. Derivades.

4. Matrius i determinants.

7. Programació lineal.

5. Sistemes d’equacions lineals.

Criteri d’Avaluació BATXILLERAT


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 a l’avaluació ordinària, es farà una prova extraordinària al mes de juny.
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.
- Recuperació de Matemàtiques de 1r de batxillerat:
L’alumnat de 2n de batxillerat amb les Matemàtiques de 1r pendents podrà recuperar-les si aprova la
prova que haurà de realitzar cap al mes de febrer. En aquesta prova pot arribar a obtenir una qualificació
màxima de 7. En cas de no assolir els objectius mínims, el departament oferirà una segona oportunitat
mitjançant una altra prova que s’efectuarà durant el mes de juny (però aquesta prova ja no dóna la
possibilitat de presentar-se a les PAU de juny).
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CIÈNCIES
(FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGIA, C. DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT)
Avaluació:
-La nota de l’avaluació s’obté de la següent forma:
Fases Avaluació
Seguiment de classe
Proves

%
10

Parcials

40

Final

50

-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 i millora:
- 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.
-Per recuperar durant el curs en acabar la 1a i la 2a avaluació, caldrà fer un examen de recuperació.
-A la convocatòria ordinària de juny caldrà fer una prova únicament de 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 percentatges de la nota final seran:
1

Controls i exercicis puntuats

90%

2

Activitats al taller / informàtica, dossier i exercicis

5%

3

Puntualitat, assistència , deures, falta material
Esforç, interès, col·laboració, respecte (alum, prof, aula)

5%

Criteris generals d’avaluació (aprovats pel departament)
S’aprovarà tecnologia industrial II 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.
En acabar el 3r trimestre es farà una prova de recuperació de tot el curs.
Per aprovar el curs anterior si s’ha promocionat amb la matèria suspesa:
S’aprovarà la tecnologia industrial I del 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 al curs anterior.
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ECONOMIA D’EMPRESA
BLOC1. La informació econòmica i financera a l’empresa
•
•
•
•
•
•

U1. Patrimoni i comptabilitat
U2. El cicle comptable
U3. Normalització i verificació comptable.
U4. Els estats financers
U5. Anàlisi patrimonial i anàlisi financera.
U6. Anàlisis econòmica

1.Registrar les operacions més habituals en el cicle comptable empresarial, obtenir els estats comptables
i tenir consciència de la importància de la fidelitat de la informació comptable a la imatge fidel de l'empresa.
2.Calcular per a un cas senzill el període mitjà de maduració i relacionar-lo amb el capital circulant mínim.
3.Interpretar la situació econòmica i financera d'uns estats comptables, mesurar i valorar les ràtios més
significatives i proposar mesures raona des que duguin a la millora de la gestió.
BLOC2. Gestió financera
•
•
•

U7. La inversió en l’empresa
U8. Les fonts de finançament
U9. Els cicles interns

4.Proposar fonts de finançament intern i extern en funció de les necessitats d'una empresa en concret,
caracteritzar i valorar els avantatges i inconvenients en cada cas.
5.Seleccionar per mitjà de mètodes estàtics i dinàmics, projectes d'inversió alternatius, utilitzar un full de
càlcul com a eina de suport en la presa de decisions.
BLOC3. Direcció estratègica i creixement empresarial
•
•

U10. La direcció estratègica de l’empresa.
U11. Creixement intern i extern de l’empresa

6.Analitzar el procés i les estratègies de negoci o corporatives relatives a la localització, dimensió,
creixement i internacionalització seguit per una empresa i valorar aspectes positius i negatius des del punt
de vista de la gestió empresarial, però també social i mediambiental.
BLOC4. El projecte empresarial
•
•

U12. La creació d’una empresa
U13. El pla d’empresa

7.Elaborar de manera senzilla un petit projecte d'empresa, identificar el producte, caracteritzar-ne el
mercat, el públic objectiu, fixar una estratègia de màrqueting i calcular bàsicament la seva viabilitat.
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8.Presentar i defensar amb solidesa i creativitat els continguts d'un pla d'empresa i altres informes, utilitzant
mitjans digitals com a suport dels estudis i la seva exposició
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 30% de la puntuació del
trimestre.

•

Al final de cada trimestre és realitzarà un examen trimestral on s’avaluarà tota la matèria del
trimestre. Aquest examen tindrà un valor del 70% de la nota trimestral.

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 maig( només de
les avaluacions suspeses), i en últim terme la convocatòria extraordinària del mes de juny(en aquest
últim cas es pot treure una nota superior a 5).
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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GEOGRAFIA
HORES SETMANALS: 4
1.Recursos bibliogràfics i altres:
Llibre de text :Geografia. Ed. Barcanova i dossier.
2.Desenvolupament i temporització
Comentat pel professor/a el dia de 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..Cada prova recollirà preguntes de temes anteriors.No es
farà mitjana amb nota inferior a 4. En aquest apartat, és imprescindible assolir el 5
Treball trimestral, i si s’escau , feines voluntàries, exercicis, proves de selectivitat 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
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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 extraordinària es recupera tota la matèria..
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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HISTÒRIA DE L’ART
HORES SETMANALS: 4
1.Recursos bibliogràfics i altres:
Llibre de text :Història de l’Art. 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:
•

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.

•

Treball trimestral, i si s’escau ,feines voluntàries 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
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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 extraordinària es recupera tota la matèria..
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 CASTELLANA
EVALUACIÓN CONTINUA: 20 % + EVALUACIÓN FINAL: 80%
FASES DE EVALUACIÓN
ELEMENTOS EVALUABLES
CONTINUA

FINAL

•

Actividades valoradas y calificadas basadas en los
contenidos trabajados en clase.

•

Búsqueda de información y trabajo riguroso de los
ejercicios que se pidan.

•

Lectura comprensiva de las obras correspondientes
del temario.

•

Participación activa y responsable en clase. Respeto
por la materia, la profesora, el resto de los alumnos y el
aula.

•

Interés en la mejora y en la superación personal

•

Presentación puntual y adecuada de los trabajos
acordados en clase. Es imprescindible la presentación
de los trabajos establecidos. Si no fuese así, en el plazo
correspondiente, no se podrá superar el trimestre hasta
su entrega, es decir, en la recuperación ordinaria.

•

Prueba escrita -teórica y práctica- de las lecturas
trabajadas (nota mínima: 4)

•

Presentación puntual y adecuada de los trabajos
correspondientes a los temas propuestos

Se redondea la nota al alta a partir de 0,6, siempre que el alumno/ a 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/a no pueda realizar un examen el día señalado, deberá presentar a
la profesora una justificación escrita cuanto antes, y esta, en el periodo de esa misma evaluación,
le indicará cuándo tendrá que realizar esta prueba pendiente.
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Solo se podrán realizar dos exámenes fuera del plazo acordado. Si se producen más ausencias a los
exámenes, estos se realizarían en la evaluación ordinaria.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
La recuperación ordinaria de las evaluaciones suspendidas se realizará durante el mes de mayo y el
alumno/a deberá examinarse solo se las evaluaciones suspendidas. Si el examen de la totalidad de las
evaluaciones o de algunas de ellas no estuviese aprobado, se examinará de la totalidad de la materia,
según el calendario de recuperación extraordinaria que establece el centro, durante el mes de junio.
En la recuperación extraordinaria, el alumno/a deberá examinarse, igualmente, de todos los libros de
lectura correspondientes, independientemente de la calificación anterior.
*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.
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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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