INSTRUCCIONS D’AVALUACIÓ
ESO

CURS 2021-22
DIMENSIONS A AVALUAR

NATURALS

Biologia 1r d’ESO
Indagació de
fenòmens
naturals i de la
vida quotidiana

ESTRUCTURA DE CADA
DIMENSIÓ EN EL QUADERN
D’EDUCAMOS
Eines d’avaluació (1)
o Controls (5)

Medi
ambient

1r T

1

2n T

1

1

3r T

1

1

Salut

o
o
o
o

Minicontrols (3)
Activitats d’aula (2)
Activitats de casa (1)
Dossier/glossari/esquema (2)

CRITERIS D’ASSOLIMENT DE
LA MATÈRIA
En el cas que només s’avaluï una única
dimensió, aquesta haurà d’estar
aprovada per assolir la matèria.
En el cas de que s’avaluïn dues o més
dimensions s’han d’haver assolit 2/3 de
les dimensions essent una d’elles la
d’indagació de fenòmens naturals.

RECUPERACIONS
Recuperacions de TRIMESTRE:
En cas de suspendre, haurà de recuperar
íntegrament tota la matèria del
trimestre, independentment de les
dimensions que pugui tenir assolides.

Recuperació de TOT el CURS
(convocatòria extraordinària):
En cas de suspendre, haurà de recuperar
íntegrament tota la matèria del curs,
independentment de les dimensions que
pugui tenir assolides.

Física i Química 2n d’ESO

Com es recupera?
Indagació de
fenòmens
naturals i de la
vida quotidiana
1r T

1

2n T

1

3r T

1

Medi
ambient

Salut

75% Examen + 25% Feines a lliurar
Per tal de recuperar la matèria, tan el
dossier com el control han de tenir un
assoliment satisfactori.

Física i química 3r d’ESO
Indagació de
fenòmens
naturals i de la
vida quotidiana

Medi
ambient

Salut

1r S
2n S

1

Biologia i geologia 3r d’ESO

1r S

Indagació de
fenòmens
naturals i de la
vida quotidiana

Medi
ambient

Salut

4

1

2

2n
S

Física i química 4t d’ESO
Indagació de
fenòmens
naturals i de la
vida quotidiana
1r T

1

2n T

1

3r T

1

Medi
ambient

Salut

Biologia i geologia 4t d’ESO
Indagació de
fenòmens
naturals i de la
vida quotidiana

Medi
ambient

Salut

1r T

3

1

2n T

2

1

3r T

2

1

1

Eines d’avaluació (1)
o Controls (5)

En tots els cursos
Objectes i sistemes tecnològics de la vida
quotidiana
1r T

TECNOLOGIA

1

2n T

1

3r T

1

o
o
o
o

Minicontrols (3)
Activitats d’aula (2)
Activitats de casa (1)

En tenir una única dimensió, per assolir la
matèria caldrà tenir-la assolida.

Recuperacions de TRIMESTRE:
En cas de suspendre, haurà de recuperar
íntegrament tota la matèria del
trimestre, independentment de les
dimensions que pugui tenir assolides.

Dossier/glossari/esquema (2)
Recuperació de TOT el CURS
(convocatòria extraordinària):
En cas de suspendre, haurà de recuperar
íntegrament tota la matèria del curs,
independentment de les dimensions que
pugui tenir assolides.
Com es recupera?
75% Examen + 25% Feines a lliurar
Per tal de recuperar la matèria, tan el
dossier com el control han de tenir un
assoliment satisfactori.

El departament considera que les
dimensions més clau són RESOLUCIÓ DE
PROBLEMES i RAONAMENT I PROVA.
Per tant, s’assolirà la matèria quan:
1.Totes les dimensions estiguin
assolides.
2.Una de les dimensions clau estigui
no assolida PERÒ les dimensions de
connexió i de comunicació i
representació estiguin assolides.
3.En el cas que s’assoleixin les dues
dimensions clau i les altres dues
estiguin no assolides, la matèria
quedarà assolida.
4.En qualsevol altre cas, la matèria es
considerarà NO ASSOLIDA.

En tots els cursos
Resoluci
ó de
problem
es

Raonament i
prova

Connexions

Comunicació i
represen
tació

1r
T

3

3

2

2

2
n
T

3

3

2

2

3r
T

3

3

2

2

o

Quan no es treballi alguna de les
dimensions aquesta quedarà amb
pes 0.

Recuperacions de TRIMESTRE:
En cas de suspendre, haurà de recuperar
íntegrament tota la matèria del trimestre,
independentment de les dimensions que
pugui tenir assolides.

Recuperació de TOT el CURS (convocatòria
extraordinària):
En cas de suspendre, haurà de recuperar
íntegrament tota la matèria del curs,
independentment de les dimensions que
pugui tenir assolides.
Com es recupera?
75% Examen + 25% Feines a lliurar
Per tal de recuperar la matèria, tan el
dossier com el control han de tenir un
assoliment satisfactori.

o

MATEMÀTIQUES

o
Eines d’avaluació:
.Activitats de casa (1)
. Controls (5)
Activitats d’aula (2)
. Minicontrols (3)
. Dossier / glossari / esquema (2)*

Es treballen 3 dimensions:

En tots els cursos

Dimensió percepció i escolta:
Percepció i
escolta

Expressió,
interpreta
ció i
creació

Societat i
cultura

1r T

1

1

1

2n T

1

1

1

3r T

1

1

1

-

Audició (50%)
Comunicació/ projecte (50%)

Dimensió Expressió, interpretació i
creació:
-

Interpretació (25%)
Composició (25%)
Improvisació (25%)
Projecte (25%)

Dimensió social i cultural:
-

Audició (50%)
Concert i/o projecte (50%)

S'assolirà la matèria sempre que la
valoració global de les dimensions doni 2
o més.

Recuperacions trimestrals
Si un alumne suspèn un trimestre, tindrà
l'opció (no està obligat) de recuperar-lo el
trimestre següent.
a.

Resum + mapa conceptual de les
unitats treballades el trimestre

Recuperació extraordinària
Si un alumne suspèn el curs, tindrà l'opció
(no està obligat) de recuperar-lo al juny.
La forma de recuperar el curs serà fent un
control de totes les unitats treballades
durant el curs.
Recuperació curs anterior

MÚSICA

En cada apartat les tasques tenen pes 1.
En totes les tasques entregades hi haurà
una valoració de la bona presentació,
l'ortografia i la puntualitat de lliurament.

L’alumnat que promociona amb alguna
matèria suspesa tindrà l’oportunitat de
superar-la el curs següent:
a.

b.

Realització d’un petit projecte
individual que impliqui una
connexió amb el seu entorn social
o natural (50%)
la realització d'un control de
recuperació (50 %).

Si hi hagués una adaptació es podrien
suprimir alguns dels apartats anteriors,
donant el seu percentatge a un altre
apartat.
Per poder recuperar el curs, la nota mínima
que s’haurà de treure al control serà de 2.
En qualsevol cas, si aprova l'assignatura del
curs vigent se li aprova automàticament la
del curs anterior.

Percepció escolta (35%)
● Anàlisi i reflexió de les
produccions artístiques * (1)
● Compromís i participació (1)
Expressió, interpretació i creació (35%)
● Activitats avaluables. (2)
● Recull de tasques (1)
● Treball a classe (1)
● Compromís (1)
o Material

En tots els cursos

Percepció i
escolta

VIP

Expressió,
interpreta
ció i
creació

Societat i
cultura

1r T

35

35

30

2n T

35

35

30

3r T

35

35

30

Societat i cultura (30%)
● Gaudir i Respectar (1)
● Participació (1)
(*) La part de producció artística no
s’avalua a la matèria de dibuix tècnic de
4t

S’assolirà la matèria sempre que la
valoració global de les dimensions doni
dos o més.

Recuperacions trimestrals
Si un alumne suspèn un trimestre, tindrà
l'opció (no està obligat) de recuperar-lo el
trimestre següent.
La forma de recuperar el trimestre serà a
partir d’aquests ítems:
Activitats on s’han d’aplicar coneixements i
destreses ja treballades (amb un valor de
40% si a més ha de fer control o d'un 80% si
no l'ha de fer)
La realització d'un control de recuperació, si
és necessari (40%)
L'actitud del trimestre següent (20%)
Recuperació extraordinària
Si un alumne suspèn el curs, tindrà l'opció
(no està obligat) de recuperar-lo al juny.
La forma de recuperar el curs serà a partir
d’aquests ítems:

●

una feina
l’alumnat.

que es lliurarà a

la realització d'un control de recuperació, si
es considera necessari. (50%)

En tots els cursos

EDUCACIÓ FÍSICA

Activitat
física
saludabl
e

Esports

Activitat
física i
temps
de lleure

1r
T

40

40

20

2
n
T

40

40

20

3r
T

40

20

Expressi
ói
comunic
ació
corporal

Dimensió Activitat física saludable:
● Compromís i participació (4)
● Higiene (2)
● Activitats avaluatives (4):
· Activitats teòriques (4)
· Activitats pràctiques (4)
Dimensió Esports:
● Compromís i participació (6)
● Activitats avaluatives (4):
· Activitats teòriques (4)
· Activitats pràctiques (4)

40

Dimensió Activitat física i temps de
lleure:
● Compromís i participació (6)
● Activitats avaluatives (4):
· Activitats teòriques (4)
· Activitats pràctiques (4)
Dimensió Expressió i comunicació
corporal:
● Compromís i participació (6)
● Activitats avaluatives (4):
· Activitats teòriques (4)
· Activitats pràctiques (4)

Aquells alumnes que no puguin realitzar
la pràctica de manera justificada, nota a
l’agenda o comprovant mèdic, només
tindran nota de compromís i participació.
Els alumnes que de manera no justificada
no participin en la part pràctica la seva
nota serà un 1. Les lesions i malalties de
llarga durada hauran de ser justificades a
través d’un justificant del metge. En el
cas que superi les dues setmanes, hauran
de realitzar un treball monogràfic sobreSi
la temàtica treballada.

Recuperacions trimestrals
Per tal de recuperar un trimestre, l’alumnat
haurà de realitzar les diferents activitats
avaluatives pràctiques proposades a les
diferents dimensions documentades a
través d’una composició de video en la qual
mostrin aptituds per resoldre aquestes
activitats.

Recuperació extraordinària
S'assolirà la matèria sempre que la
valoració global de les dimensions doni 2
o més.

Caldrà realitzar una activitat avaluativa per
a cada una de les dimensions treballades
durant el curs. Aquestes activitats seran les
mateixes que han estat avaluades en
cadascun dels diferents trimestres i hauran
de ser de manera presencial.

1r d’ESO
Històrica

Instruments d’avaluació
Geogràfi
ca

Cultural i
artística

Ciutadan
a

1r
T

65

2
n
T

55

15

20

10

3r
T

40

25

25

10

10

25

o

Controls (10)

o

Altres instruments d’avaluació
(mini-controls, activitats, quaderns,
dossiers,
eixos
cronològics,
controls, treballs, etc…): de 1 a 10
punts en funció del pes avaluatiu
del que se’ls vulgui dotar.

Qualsevol tasca no lliurada el dia

2n d’ESO

corresponent figurarà com un NP
Històrica

Geogràfi
ca

Cultural i
artística

1r
T

70

30

2
n
T

40

40

3r
T

45

Ciutadan
a

a l’Educamos. La tasca es podrà
entregar el proper dia de classe
però només podrà obtenir un AS.

SOCIALS

20

Si la tasca no s’entrega el dia
10

35

10

Històrica

Geogràfi
ca

Cultural i
artística

Ciutadan
a

1r
T

50

30

10

10

2
n
T

65

20

15

3r d’ESO

3r
T

70

30

4t d’ESO
Històrica

1r
T

70

2
n
T

70

Geogràfi
ca

20

Cultural i
artística

Ciutadan
a

10

20
10

següent, la nota serà un NA.

Per aprovar la matèria, la mitjana
de les dimensions ha d’estar
aprovada.

La mitjana ponderada de final de
curs serà el principal referent a
l’hora de decidir el grau
d’assoliment de la matèria.

En cas de suspendre, haurà de recuperar
íntegrament tota la matèria,
independentment de les dimensions que
pugui tenir assolides.

COM ES RECUPERA?

Examen + Feines a lliurar

Economia

Històrica i
geogràfica

Resolució problemes
Raonament i prova

1r T

100

2n T

60

40

3r T

90

10

Instruments d’avaluació
Exàmens i minicontrols: 10
Altres instruments d’avaluació
(mini-controls, activitats, quaderns,
dossiers,
eixos
cronològics,
controls, treballs, etc…): de 1 a 10
punts en funció del pes avaluatiu
del que se’ls vulgui dotar.

Instruments d’avaluació:
o Controls (10)

Filosofia

Personal

Interpersonal

Socioc
ultural

1r T

40

20

40

2n T

40

20

40

3r T

40

20

40

o

Altres instruments d’avaluació
(mini-controls, activitats, quaderns,
dossiers,
eixos
cronològics,
controls, treballs, etc…): de 1 a 10
punts en funció del pes avaluatiu
del que se’ls vulgui dotar.

Instruccions d’avaluació
o Activitats i projectes

Cultura Religiosa

Qualsevol tasca no lliurada el dia
Personal

1r T

1

Interpersona
l

Sociocul
tural

corresponent figurarà com un NP

1

1

a l’Educamos. La tasca es podrà
entregar el proper dia de classe
però només podrà obtenir un AS.
Si la tasca no s’entrega el dia
següent, la nota serà un NA.

Realització d’un treball de recuperació.

Tasques i projectes / Actividades y
proyectos / Tasks and projects (10)

En tots els cursos
D1

D2

D3

D4

D5

1r
T

1

1

1

1

1

2
n
T

1

1

1

1

1

3r
T

1

1

1

1

1

D1 Comprensió lectora
D2 Comprensió literària
D3 Expressió escrita
D4 Comunicació oral
D5 Actitudinal i plurilingüe

Activitats d’aula (pes 1)
Activitats de curta durada i totes les que
venen dels itineraris (cada activitat 1)
Projectes i exàmens (pes 4)
Activitats de llarga durada amb un
acompanyament i evolució i exàmens
d’unitat (els projectes tenen pes 1 i els
exàmens tenen pes 2)

Deures d’estiu:
La nota s’inclourà a la dimensió
plurilingüe a activitats amb pes 1.
Dossiers incomplerts es retornaran a
l’alumnat sense qualificar i es farà un
comentari als alumnes en concret.

LLENGÜES

Un alumne/a podrà aprovar un trimestre si no
ha assolit dues dimensions, sempre i quan
aquestes no siguin alhora la dimensió de
comprensió lectora, la dimensió de
comunicació oral i la dimensió d’expressió
escrita.

En cas de suspendre, haurà de recuperar
íntegrament tota la matèria, independentment
de les dimensions que pugui tenir assolides.
COM ES RECUPERA?
Examen + Feines a lliurar

Per obtenir la nota final de l’assignatura,
s’utilitzaran les mitjanes reals (i no les
arrodonides) de cada trimestre i es tindrà en
compte l’evolució positiva o negativa en la
matèria al llarg dels trimestres.
Failing to achieve 3 dimensions means failing
the subject.

Per poder recuperar el trimestre, les dues tasques
s’hauran d’assolir per separat

Recuperació extraordinària
L’alumnat que hagi de recuperar el curs les
recuperacions trimestrals.seguirà les
mateixes directrius que amb

Recuperació curs anterior
Si un/a alumne/a suspèn un curs, tindrà
l'opció (no està obligat) de recuperar-lo el
curs següent.

If a Student does not achieve any 2 of the
following dimensions, they will not pass:
-

Oral
dimension
(spoken
production/interaction, listening.
Reading comprehension
Writing skills production

La forma de recuperar-lo serà a partir
d’aquests ítems:

a)

una feina que es lliurarà a l’alumnat amb les
notes i que haurà d’entregar el dia de
l’examen.

b)

la realització d'un control de recuperació

Dossiers poc treballats o justos es
valoraran amb un assolit
Dossiers complets i ben treballats es
valoraran amb un 3 o un 4.

Per poder recuperar, les dues tasques
s’hauran d’assolir per separat.

En el cas d’anglès:
En el cas de la llengua anglesa:
Pes de les activitats
Activitats de casa 1 ó 2
Activitats d’aula 1 ó 2
Exàmens 2
Projectes 1 ó 2
Deures d’estiu
Es valorarà la feina d’estiu amb una
nota única en aquesta dimensió amb
pes 1 i amb assoliment notable o
excel·lent. Quan la qualitat de les
tasques presentades sigui inferior, se li
retornarà el dossier a l’alumnat
perquè el puguin refer abans de la
preavaluació

Recuperació trimestral
Si un/a alumne/a suspèn un trimestre,
tindrà l'opció (no està obligat) de recuperarlo el trimestre següent.
La forma de recuperar el trimestre serà a
partir d’aquests ítems:

a)

una feina que es lliurarà a l’alumnat amb les
notes (amb un valor de 30%)

b)

la realització d'un control de recuperació
(40%)

c)

l’evolució del trimestre següent (30%)
Per poder recuperar el trimestre, la nota
mínima que s’haurà de treure al dossier i al
control serà de 2

Recuperació extraordinària
a)

Si un/a alumne/a suspèn el curs,
tindrà l'opció (no està obligat) de
recuperar-lo partir d’aquests
ítems:

b)

La forma de recuperar el curs serà
a partir d’aquests ítems:
una feina que es lliurarà a
l’alumnat amb les notes (amb un
valor de 40%)
el treball d’una lectura (10%)
la realització d'un control de
recuperació (50%)

c)

d)
e)

Per poder recuperar el curs, la nota mínima que
s’haurà de treure al dossier i al control serà de 4.

Recuperació curs anterior
L’alumnat que promociona amb alguna matèria
suspesa tindrà l’oportunitat de superar-la el curs
següent, a partir d’una feina obligatòria (amb un
valor del 50%) i un examen que es farà al llarg del
2n trimestre (amb valor de 50 %). Per poder
recuperar el curs, la nota mínima que s’haurà de
treure al dossier i al control serà de 2

