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nivell 
Exàmens per 

trimestre 

Composició 

de la nota 

del 

trimestre/qu

adrimestre 

Nota de curs 

Recuperació 

Parcials o 

avaluacions 
Curs actual Curs anterior 

Filosofia 
4t 

ESO 

No hi ha 

exàmens. 

Participació a 
les classes 

(25%) + 

Fòrums de 
debat (25%) 

+ Ressenya 

(25%) + 
Reflexió 

personal 

(25%). 

Primer trimestre 

(25%) + Segon 

trimestre (25%) + 
Tercer trimestre 

(25%) + Presentació 

(25%). La 
qualificació global 

s’arrodoneix a les 

unitats, ja sigui a 
l’alça o bé a la baixa, 

tenint especialment 

en compte les 

qualificacions de la 

participació a les 

classes i l’evolució 
progressiva de cada 

estudiant al llarg de 

tot el curs acadèmic. 
Per tal de superar 

l’assignatura cal 

haver aprovat sense 
excepcions els tres 

trimestres. 

Només es poden 

recuperar  
directament 

cadascun dels 

exercicis o treballs 
en particular. Si 

l’exercici o treball 

no s’havia presentat 
dins del termini de 

lliurament establert, 

estava plagiat o no 

complia algun dels 

requisits especificats 

a les instruccions, la 
nota màxima de la 

recuperació serà un 

1; en tots els altres 
casos, la nota 

màxima de la 

recuperació serà un 
3. 

S’obrirà un període 
de recuperació al 

mes de juny, durant 

el qual l’alumnat que 
hagi suspès la 

matèria tornarà a 

tenir l’oportunitat de 
repetir els exercicis 

o treballs suspesos o 

no presentats. Si 
l’estudiant recupera 

l’assignatura 

d’aquesta manera, la 
seva qualificació 

global serà 

invariablement un 1. 

-. 

Filosofia 
1r 

BAT 

2 exàmens al 

primer 

trimestre, 2 
exàmens al 

segon 

trimestre i 1 
examen al 

tercer 

trimestre. 

Participació a 

les classes 
(25%) + 

Exercicis 

(25%) + 
Exàmens 

(50%). 

Mitjana aritmètica 
de les qualificacions 

dels tres trimestres, 

arrodonint la xifra 
resultant a les 

unitats, ja sigui a 

l’alça o bé a la baixa, 
tenint especialment 

en compte les 

qualificacions de la 
participació a les 

classes i l’evolució 

progressiva de cada 
estudiant al llarg de 

tot el curs acadèmic. 

En un principi, per 
tal de superar 

l’assignatura cal 
haver aprovat els 

tres trimestres. 

Només es poden 

recuperar 

directament 

cadascun dels 
exercicis o exàmens 

en particular. Si un 

exercici no s’havia 
presentat dins del 

termini de lliurament 

establert, estava 
plagiat o no complia 

algun dels requisits 

especificats a les 
instruccions, o si un 

examen no s’havia 

realitzat en la data 
assignada a causa 

d’una absència 

injustificada, la nota 
màxima de la 

recuperació serà un 
5; en tots els altres 

casos, la nota 

màxima de la 
recuperació serà un 

10. 

Examen teòric que 

englobarà els 
continguts 

curriculars de tota 

l’assignatura. 
L’alumnat que tingui 

suspesa la 

qualificació global 

de la matèria haurà 

de realitzar l’examen 

de recuperació 
sencer. L’alumnat 

que només hagi 

suspès un o dos 
trimestres, només 

haurà de realitzar les 

parts de l’examen de 
recuperació 

corresponents als 

trimestres que hagi 
suspès. 

Excepcionalment, si 

un alumne ha 
aprovat dos 

trimestres i n’ha 

suspès un altre amb 
un 4, sempre que el 

professor ho 
consideri oportú, 

podrà substituir 

l’examen de 
recuperació per 

algun treball. En 

qualsevol cas, si 
l’estudiant recupera 

l’assignatura 

d’aquesta manera, la 
seva qualificació 

global serà 

invariablement un 5. 

- 

Història de la Filosofia 
2n 

BAT 

2 exàmens al 
primer 

trimestre, 2 

exàmens al 

Participació a 
les classes 

(25%) + 

Exercicis 

Mitjana aritmètica 
de les qualificacions 

dels tres trimestres, 

arrodonint la xifra 

Només es poden 
recuperar 

directament 

cadascun dels 

Examen teòric que 
englobarà els 

continguts 

curriculars de tota 

Examen teòric que 
englobarà els 

continguts 

curriculars de tota 



segon 

trimestre i 1 
examen al 

tercer 

trimestre 

(25%) + 

Exàmens 
(50%). 

resultant a les 

unitats, ja sigui a 
l’alça o bé a la baixa, 

tenint especialment 

en compte les 
qualificacions de la 

participació a les 

classes i l’evolució 
progressiva de cada 

estudiant al llarg de 

tot el curs acadèmic. 
En un principi, per 

tal de superar 

l’assignatura cal 
haver aprovat els 

tres trimestres. 

exercicis o exàmens 

en particular. Si un 
exercici no s’havia 

presentat dins del 

termini de lliurament 
establert, estava 

plagiat o no complia 

algun dels requisits 
especificats a les 

instruccions, o si un 

examen no s’havia 
realitzat en la data 

assignada a causa 

d’una absència 
injustificada, la nota 

màxima de la 

recuperació serà un 
5; en tots els altres 

casos, la nota 

màxima de la 
recuperació serà un 

10. 

l’assignatura. 

L’alumnat que tingui 
suspesa la 

qualificació global 

de la matèria haurà 
de realitzar l’examen 

de recuperació 

sencer. L’alumnat 
que només hagi 

suspès un o dos 

trimestres, només 
haurà de realitzar les 

parts de l’examen de 

recuperació 
corresponents als 

trimestres que hagi 

suspès. 
Excepcionalment, si 

un alumne ha 

aprovat dos 
trimestres i n’ha 

suspès un altre amb 

un 4, sempre que el 
professor ho 

consideri oportú, 

podrà substituir 
l’examen de 

recuperació per 

algun treball. En 
qualsevol cas, si 

l’estudiant recupera 

l’assignatura 
d’aquesta manera, la 

seva qualificació 

global serà 
invariablement un 5. 

l’assignatura. Si 

l’estudiant recupera 
l’assignatura 

d’aquesta manera, la 

seva qualificació 
global serà 

invariablement un 5. 

L’examen es durà a 
terme en les dates 

indicades pel 

calendari general de 
l’institut. 

 


