
CRITERIS D’AVALUACIÓ 2017-2018

Departament Ciències de la naturalesa

Assignatura  Ciències de la naturalesa      

Nivell: 1r cicle    

Curs: 1rESO   

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

 Un examen per unitat     

Composició de 
la nota del 
trimestre:

 El professor valora tres aspectes generals, cadascun amb un pes específic 
diferenciat:
. fets i conceptes    70%
. procediments        20%
. hàbits, actituds i normes 10%

    

Requisits 
específics per 
aprovar:

   

Nota del curs: Per aprovar es farà la mitjana de les tres avaluacions:
. Si la mitjana és igual o superior a 5, el curs està superat
. Si la mitjana és inferior a 5, l’alumne haurà de realitzar  la prova 
extraordinària de setembre    

Recuperacions: Durant el segon i tercer trimestre es faran activitats de recuperació de les 
avaluacions anteriors

Observacions:

Departament  Ciències de la naturalesa

Assignatura  Ciències de la naturalesa      



Nivell: 1r cicle    

Curs: 2nESO   

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

 Un examen per unitat     

Composició de 
la nota del 
trimestre:

 El professor valora tres aspectes generals, cadascun amb un pes específic 
diferenciat:
. fets i conceptes    70%
. procediments        20%
. hàbits, actituds i normes 10%

   

Requisits 
específics per 
aprovar:

  

Nota del curs: Per aprovar es farà la mitjana de les tres avaluacions:
. Si la mitjana és igual o superior a 5, el curs està superat
. Si la mitjana és inferior a 5, l’alumne haurà de realitzar la prova 
extraordinària de setembre    

Recuperacions: Durant el segon i tercer trimestre es faran activitats de recuperació de les 

avaluacions anteriors    

Observacions:

Departament  Ciències de la naturalesa

Assignatura  Biología i Geologia    

Nivell: 2n cicle    

Curs: 3rESO   

Nombre Un examen per unitat     



d’exàmens per 
trimestre:

Composició de 
la nota del 
trimestre:

El professor valora tres aspectes generals, cadascun amb un pes específic 
diferenciat:
. fets i conceptes    70%
. procediments        20%
. hàbits, actituds i normes  10%

    

Requisits 
específics per 
aprovar:

Nota del curs:  Per aprovar es farà la mitjana de les tres avaluacions:
. Si la mitjana és igual o superior a 5, el curs està superat
. Si la mitjana és inferior a 5, l’alumne haurà de realitzar la prova 
extraordinària de setembre    

Recuperacions: Durant el segon i tercer trimestre es faran activitats de recuperació de les 

avaluacions anteriors  

Observacions:

Departament  Ciències de la naturalesa

Assignatura  Física i química     

Nivell: 2n cicle    

Curs: 3rESO   

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

 Un examen per unitat     

Composició de El professor valora dos aspectes generals, cadascun amb un pes específic 



la nota del 
trimestre:

diferenciat:
. fets i conceptes i procediments  90%
. hàbits, actituds i normes  10%

Requisits 
específics per 
aprovar:

Nota del curs: Per aprovar es farà la mitjana de les tres avaluacions:
. Si la mitjana és igual o superior a 5, el curs està superat
. Si la mitjana és inferior a 5, l’alumne haurà de realitzar la prova 
extraordinària de setembre    

Recuperacions: Durant el segon i tercer trimestre es faran activitats de recuperació de les 

avaluacions anteriors    

Observacions:     

Departament  Ciències de la naturalesa

Assignatura  Biología i Geologia     

Nivell: 2n cicle    

Curs: 4t ESO   

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

 Mínim dos    

Composició de 
la nota del 
trimestre:

El professor valora tres aspectes generals, cadascun amb un pes específic 
diferenciat:
. fets i conceptes    8880%
. procediments        1110%
. hàbits, actituds i normes  10%



   

Requisits 
específics per 
aprovar:

Nota del curs: . Per aprovar es farà la mitjana de les tres avaluacions:
. Si la mitjana és igual o superior a 5, el curs està superat
. Si la mitjana és inferior a 5, l’alumne haurà de realitzar  la prova 
extraordinària de setembre

Recuperacions: Durant el segon i tercer trimestre es faran activitats de recuperació de les 

avaluacions anteriors    

Observacions:     

Departament  Ciències de la naturalesa

Assignatura  Física i química     

Nivell: 2n cicle    

Curs: 4t ESO   

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

 Mínim dos

Composició de 
la nota del 
trimestre:

 El professor valora dos aspectes generals, cadascun amb un pes específic 
diferenciat:
. fets i conceptes i procediments  90%
. hàbits, actituds i normes  10%

Requisits 
específics per 
aprovar:



Nota del curs: . Per aprovar es farà la mitjana de les tres avaluacions:
. Si la mitjana és igual o superior a 5, el curs està superat
. Si la mitjana és inferior a 5, l’alumne haurà de realitzar la prova 
extraordinària de setembre   

Recuperacions: Durant el segon i tercer trimestre es faran activitats de recuperació de les 

avaluacions anteriors    

Observacions:   

Departament  Ciències de la naturalesa

Assignatura  CMC     

Nivell Batxillerat     

Curs: 1r curs

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

 dos

Composició de 
la nota del 
trimestre:

 La nota de l’avaluació és la mitjana aritmètica de les proves escrites i dels 
treballs de recerca.
Les faltes d’ortografia podran restar 0,1 punt cadascuna fins a un màxim 
d’un punt; aspectes com una bona presentació, marges etc. també es 
tindran en compte.
El professor tindrà  en compte les absències dels alumnes, i les pot valorar 
negativament fins a 1 punt en la qualificació trimestral i/o final.

Requisits 
específics per 
aprovar:



Nota del curs:  La nota final de curs s’obté de la mitjana aritmètica de les notes de les tres 
avaluacions, sempre i quan estiguin aprovades.

Recuperacions: Les establertes oficialment pel centre  

Els exàmens de recuperació de cada avaluació tindran una nota màxima de
sis.   

Observacions:   

Departament  Ciències de la naturalesa

Assignatura  Química     

Nivell Batxillerat     

Curs: 1r curs

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

 dos

Composició de 
la nota del 
trimestre:

 La nota de l’avaluació és la mitjana ponderada de les notes dels exàmens 
realitzats. A Química és fonamental la part pràctica, per tant, la realització 
de les pràctiques i el lliurament dels protocols corresponents es 
corresponen amb el 10% de la nota.
Les faltes d’ortografia podran restar 0,1 punt cadascuna fins a un màxim 
d’un punt; aspectes com una bona presentació, marges etc. també es 
tindran en compte.
El professor tindrà  en compte les absències dels alumnes, i les pot valorar 
negativament fins a 1 punt en la qualificació trimestral i/o final.

Requisits 
específics per 
aprovar:

Nota del curs:  La nota final de curs s’obté de la mitjana aritmètica de les notes de les tres 
avaluacions, sempre i quan estiguin aprovades.



Recuperacions: Les establertes oficialment pel centre  

Els exàmens de recuperació de cada avaluació tindran una nota màxima de
sis.   

Observacions:   

Departament  Ciències de la naturalesa

Assignatura  Química     

Nivell: Batxillerat     

Curs: 2n curs

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

 un

Composició de 
la nota del 
trimestre:

 La nota de l’avaluació és la mitjana ponderada de les notes dels exàmens 
realitzats. A Química és fonamental la part pràctica, per tant, la realització 
de les pràctiques i el lliurament dels protocols corresponents es 
corresponen amb el 10% de la nota.
Les faltes d’ortografia podran restar 0,1 punt cadascuna fins a un màxim 
d’un punt; aspectes com una bona presentació, marges etc. també es 
tindran en compte.
El professor tindrà  en compte les absències dels alumnes, i les pot valorar 
negativament fins a 1 punt en la qualificació trimestral i/o final.

Requisits 
específics per 
aprovar:

Nota del curs:  La nota final de curs s’obté de la mitjana aritmètica de les notes de les tres 
avaluacions, sempre i quan estiguin aprovades.

Recuperacions: Les establertes oficialment pel centre  

Els exàmens de recuperació de cada avaluació tindran una nota màxima de
sis.   



Observacions:   

Departament  Ciències de la naturalesa

Assignatura  Física     

Nivell Batxillerat     

Curs: 1r curs

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

 Dos

Composició de 
la nota del 
trimestre:

 La nota de l’avaluació té en compte les notes dels exàmens realitzats: 1/3 
l’examen parcial i 2/3 l’examen final.
Les faltes d’ortografia podran restar 0,1 punt cadascuna fins a un màxim 
d’un punt; aspectes com una bona presentació, marges etc. també es 
tindran en compte.
El professor tindrà  en compte les absències dels alumnes, i les pot valorar 
negativament fins a 1 punt en la qualificació trimestral i/o final.

Requisits 
específics per 
aprovar:

Nota del curs:  La nota final de curs s’obté de la mitjana aritmètica de les notes de les tres 
avaluacions, sempre i quan estiguin aprovades.

Recuperacions: Les establertes oficialment pel centre  

Els exàmens de recuperació de cada avaluació tindran una nota màxima de
sis.   

Observacions:   



Departament  Ciències de la naturalesa

Assignatura  Física    

Nivell Batxillerat     

Curs: 2n curs

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

 Un

Composició de 
la nota del 
trimestre:

 La nota de l’avaluació serà la de l’examen.
Les faltes d’ortografia podran restar 0,1 punt cadascuna fins a un màxim 
d’un punt; aspectes com una bona presentació, marges etc. també es 
tindran en compte.
El professor tindrà  en compte les absències dels alumnes, i les pot valorar 
negativament fins a 1 punt en la qualificació trimestral i/o final.

Requisits 
específics per 
aprovar:

Nota del curs:  La nota final de curs s’obté de la mitjana aritmètica de les notes de les tres 
avaluacions, sempre i quan estiguin aprovades.

Recuperacions: Les establertes oficialment pel centre  

Els exàmens de recuperació de cada avaluació tindran una nota màxima de
sis.   

Observacions:   

Departament  Ciències de la naturalesa



Assignatura  Biologia

Nivell Batxillerat     

Curs: 1r curs

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

 Dos

Composició de 
la nota del 
trimestre:

 A Biologia és fonamental la part pràctica, per tant, la realització de les 
pràctiques i el lliurament dels protocols corresponents tenen un valor del 
10% de la nota. El 90% restant té en compte l’examen parcial en un 40% 
de la nota, i l’examen final en un 50%
Les faltes d’ortografia podran restar 0,1 punt cadascuna fins a un màxim 
d’un punt; aspectes com una bona presentació, marges etc. també es 
tindran en compte.
El professor tindrà  en compte les absències  i els retards dels alumnes, i 
les pot valorar negativament fins a 1 punt en la qualificació trimestral i/o 
final.

Requisits 
específics per 
aprovar:

Nota del curs:  La nota final de curs s’obté de la mitjana aritmètica de les notes de les tres 
avaluacions, sempre i quan estiguin aprovades.

Recuperacions: Les establertes oficialment pel centre  

Els exàmens de recuperació de cada avaluació tindran una nota màxima de
sis.   

Observacions:   

Departament  Ciències de la naturalesa

Assignatura  Biologia      

Nivell Batxillerat     



Curs: 2n curs

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

 Dos

Composició de 
la nota del 
trimestre:

 La nota de l’avaluació té en compte les notes dels exàmens realitzats: un 
30% l’examen parcial i un 70% l’examen final.
Les faltes d’ortografia podran restar 0,1 punt cadascuna fins a un màxim 
d’un punt; aspectes com una bona presentació, marges etc. també es 
tindran en compte.
El professor tindrà  en compte les absències dels alumnes, i les pot valorar 
negativament fins a 1 punt en la qualificació trimestral i/o final.

Requisits 
específics per 
aprovar:

Nota del curs:  La nota final de curs s’obté de la mitjana aritmètica de les notes de les tres 
avaluacions, sempre i quan estiguin aprovades.

Recuperacions: Les establertes oficialment pel centre  

Els exàmens de recuperació de cada avaluació tindran una nota màxima de
sis.   

Observacions:   

Departament  Ciències de la naturalesa

Assignatura  CTMA

Nivell Batxillerat     

Curs: 1r curs

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

 Dos



Composició de 
la nota del 
trimestre:

 A CTMA és fonamental la part pràctica, per tant, la realització de les 
pràctiques i el lliurament dels protocols corresponents tenen un valor del 
10% de la nota. El 90% restant té en compte l’examen parcial en un 40% 
de la nota, i l’examen final en un 50%
Les faltes d’ortografia podran restar 0,1 punt cadascuna fins a un màxim 
d’un punt; aspectes com una bona presentació, marges etc. també es 
tindran en compte.
El professor tindrà  en compte les absències  i els retards dels alumnes, i 
les pot valorar negativament fins a 1 punt en la qualificació trimestral i/o 
final.

Requisits 
específics per 
aprovar:

Nota del curs:  La nota final de curs s’obté de la mitjana aritmètica de les notes de les tres 
avaluacions, sempre i quan estiguin aprovades.

Recuperacions: Les establertes oficialment pel centre  

Els exàmens de recuperació de cada avaluació tindran una nota màxima de
sis.   

Observacions:   

Departament  Ciències de la naturalesa

Assignatura  CTMA      

Nivell Batxillerat     

Curs: 2n curs

Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

 Dos

Composició de 
la nota del 
trimestre:

 La nota de l’avaluació té en compte les notes dels exàmens realitzats: un 
30% l’examen parcial i un 70% l’examen final.
Les faltes d’ortografia podran restar 0,1 punt cadascuna fins a un màxim 
d’un punt; aspectes com una bona presentació, marges etc. també es 
tindran en compte.



El professor tindrà  en compte les absències dels alumnes, i les pot valorar 
negativament fins a 1 punt en la qualificació trimestral i/o final.

Requisits 
específics per 
aprovar:

Nota del curs:  La nota final de curs s’obté de la mitjana aritmètica de les notes de les tres 
avaluacions, sempre i quan estiguin aprovades.

Recuperacions: Les establertes oficialment pel centre  

Els exàmens de recuperació de cada avaluació tindran una nota màxima de
sis.   

Observacions:   

Matèries pendents d’ESO:

Un dia assenyalat pel Departament de Ciències es faran els exàmens de recuperació, si 
aquests s’aproven l’assignatura pendent quedarà aprovada. A més a més, donada la 
continuitat de la matèria, si l’alumne demostra haver assolit els objectius del curs actual
quedarà recuperat el curs pendent


