Full informatiu – Física / Química (2n Batxillerat)
Àmbit científic-tecnològic.
Criteris d’avaluació
Els criteris d’avaluació que s’estableixen com a referència per a l’avaluació del procés
d’ensenyament-aprenentatge es troben recollits en la següent direcció:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&m
ode=single&documentId=507489
Eines d’avaluació
La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:





El rendiment acadèmic (els exàmens) que representaran el 90% de la nota.
En aquests exàmens pot haver fins a un 25% de la matèria anterior.
El treball diari fet a classe, el comportament, els deures i l’ interès vers la
matèria, que representaran el 10% .
En el cas de la matèria de química, el 90% del rendiment acadèmic es repartirà
entre exàmens (75%) i dossiers de laboratori (15%)

Per considerar que un trimestre està aprovat, serà necessari que l’alumne tingui una
nota mitjana igual o superior a 5 i no tenir cap examen amb una nota inferior a 2,5
punts. En cas de tenir un examen amb una nota inferior a 2,5 punts, malgrat que la
mitjana del trimestre sigui igual o superior a 5 haurà de superar tot el trimestre al final
del curs.
En els exàmens es baixarà la nota per les faltes d’ortografia que es facin en paraules
del vocabulari específic de l’assignatura (es restarà 0,1 p per falta, màxim de 1 p).
Aproximadament un més abans d’acabar el curs, es farà una prova global de la
matèria. Aquesta prova tindrà una estructura d’una prova de selectivitat i un pes del
20% a la nota del curs.
Criteris de superació de curs
Per aprovar el curs serà necessari tenir una nota mitjana dels tres trimestres igual o
superior a 5 i no tenir cap trimestre suspès.
En el cas que la nota mitjana del curs sigui igual o superior a 5 però tingui algun
trimestre suspès, caldrà fer la superació d’aquest o d’aquests trimestres al final del
curs, la superació es donarà per assolida si s’obté com a mínim una nota igual a 5. En
el cas que no s’obtingui el 5 en la superació, l’alumne anirà la convocatòria
extraordinària, hi haurà de recuperar tota la matèria del curs.
Sistema de recuperació
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs
Quan l’alumne tingui algun trimestre suspès, es podrà recuperar al final del curs. La
recuperació es farà mitjançant una prova escrita i es considerà aprovada si la nota és
igual o superior a 5. En el cas que no s’obtingui el 5 en la recuperació, l’alumne anirà a
la convocatòria extraordinària, hi haurà de recuperar tota la matèria del curs.
.
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Criteris de recuperació extraordinària
La recuperació consistirà en una prova escrita i es considerarà superada si l’alumne
obté una nota igual o superior a 5 punts.
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors
Durant el curs, l’alumnat disposarà de 2 convocatòries per poder recuperar matèries
de cursos anteriors.
Per recuperar la matèria. l’alumnat haurà d’obtenir una nota igual o superior a 5 en la
corresponent prova escrita.

Normativa
Currículum Batxillerat: Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/curriculum/
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