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ni
ve

ll Exàmens
per

trimestre

Composició de la nota del trimestre/
quadrimestre

Nota de curs

Recuperació

parcials o
avaluacions

curs actual curs anterior

Estratègies
d'Aprenentatge

1

1r
ESO

0

Actitud, material i puntualitat: 25%
Activitats de classe: 25%
Activitats de casa: 25%
Treballs de síntesi: 25%

Per a totes les
matèries

(Ateses les
 circumstàncies del
tercer trimestre del
curs 2019-2020, i

seguint les
recomanacions del

Departament
d’Educació) 

A partir de les notes
del primer i del

segon trimestre i
tenint en compte les
activitats del tercer

trimestre
exclusivament com
a eventual millora
de la nota dels dos
primers trimestres.

NO
(quadrimestral)

Examen o treball
Examen o

treball

Cultura i valors
ètics

1r
ESO

0

40% Apunts i activitats a classe i a
casa

40 % Actitud
20 % Prova escrita

Feines pendents Treball Treball

La clau de la
felicitat 1

1r
ESO

0

Actitud, comportament i esforç 20%
 Puntualitat: 20%

Activitats de classe: 20%
Dossier: 20%

Deures de casa 20%

Superant el parcial
o l'avaluació

actuals
Examen o treball

Examen o
treball

Religió
1r

ESO
0

50% conceptes
20% actitud

30% procediments, treballs,
llibreta etc

Superant el
parcial o

l'avaluació actuals
Examen o treball Examen o

treball

La clau de la
felicitat 2

2n
ESO

0 Actitud, comportament i esforç 30%
Activitats de classe: 30%

Dossier: 20%
Deures de casa 20%

Superant el parcial
o l'avaluació

actuals

Examen o treball Examen o
treball
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ni
ve

ll Exàmens
per

trimestre

Composició de la nota del trimestre/
quadrimestre

Nota de curs

Recuperació

parcials o
avaluacions

curs actual curs anterior

Religió
2n

ESO
0

50% conceptes
      20% actitud

            30% procediments, treballs,
llibreta, etc

Superant el parcial
o l'avaluació

actuals
Examen o treball

Examen o
treball

Després de
l'ESO...

3r
ESO

0

Actitud, material i puntualitat: 25%
Activitats de classe: 25%
Activitats de casa: 25%
Treballs de síntesi: 25%

NO
(quadrimestral)

Examen o treball
Examen o

treball

tura i valors
ètics

3r
ESO

0

40% apunts i activitats
40%actitud

20% prova escrita
20% actitud

Mitjana de la nota
dels parcials

Superant el
parcial o

l'avaluació
actuals

Examen o
treball

Religió
3r

ESO
0

50% conceptes
      20% actitud

            30%procediments, treballs,
llibreta etc

Superant el parcial
o l'avaluació

actuals
Examen o treball

Examen o
treball

Filosofia
4t

ESO
2

Exàmens 75 %
Pràctiques, llibreta, etc 15 %

Actitud 10 %
Prova de recuperació més treball amb indicacions

Cultura i valors
ètics

4t
ESO

0

Actitud, material i puntualitat: 20%
Activitats de classe: 20%
Activitats de casa: 20%
Examen o treball: 40%

Superant el parcial
o l'avaluació

actuals
Examen o treball

Examen o
treball
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ni
ve

ll Exàmens
per

trimestre

Composició de la nota del trimestre/
quadrimestre

Nota de curs

Recuperació

parcials o
avaluacions

curs actual curs anterior

Religió
4t

ESO
0

Actitud, material i puntualitat: 20%
Activitats de classe: 20%
Activitats de casa: 20%

Treball: 40%

Superant el parcial
o l'avaluació

actuals
Examen o treball

Examen o
treball

Psicologia i
sociologia

1r
BAT

0

Actitud i assistència: 10%
Activitats de classe: 30%
Activitats de casa: 30%

Qüestionaris: 30%

Examen Examen Examen

Filosofia
1r

BAT 2

Diari de classe, actitud i assistència:
20 %

Exàmens: 80 %
Examen Examen Examen

Història de la
filosofia

2n
BAT

2

Diari de classe, actitud i assistència:
20 %

Exàmens: 80 %

Examen Examen Examen


