CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LES MATÈRIES – 1r BAT – 2n BAT

IES AUSIÀS MARCH CURS 2018-19

Aquest document és un breu resum informatiu. La informació completa i detallada es pot consultar a les programacions dels departaments
didàctics.
1r BAT
Matèria
Criteris de qualificació
Observacions
70% Memòries de les pràctiques de
Conceptes, procediments i actitud es
Anatomia Aplicada
laboratori, exercicis de classe, proves
qualificaran de forma conjunta a
escrites, proves orals
traves del treball diari que es
30% El treball monogràfic
concretarà en un “portafoli”
(Conjunt documental elaborat per un
estudiant que mostra la tasca
realitzada i les capacitats adquirides
durant el curs en la matèria ). La
recuperació es farà mitjançant prova
escrita que es farà la primera
quinzena de Juny
95% Proves escrites.
Mitjana ponderada.
Biologia i Geologia
5% Proves escrites i notes de classe.
Possibilitat de recuperar avaluacions
suspeses amb menys de 4 durant la
següent avaluació
50% Conceptes.
La recuperació es farà mitjançant
Cultura Científica
25% Procedments.
prova escrita que es farà la primera
25% Actitud.
quinzena de Juny.
Dibuix tècnic I

La nota final és resultat del
90% exàmens
10% treballs realitzats en classe
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Economia

90% Proves Escrites
10% Treball a classe i a casa

La qualificació final serà la mitjana
ponderada

Educació Física

30% Exàmens, treballs, quadern.
50% Activitats físiques i proves pràctiques.
20% Actitud: esforç, participació,
puntualitat, assistència, hàbits d’higiene i
vestimenta, cooperació amb companys .
90% Exàmens de continguts.
10% Procediments: comentaris i activitats
complementàries. Actitud: interès i
participació en classe (Excepcionalment el
20 % a l’avaluació final i extraordinària).

És obligatori assistir amb roba
esportiva.
Cada avaluació es podrà recuperar
durant el trimestre següent.

Filosofia

Física i Química

Es pot aprovar l’assignatura amb
algun parcial suspès sempre que la
nota no siga inferior a 4.
Hi haurà recuperació de cadascuna
de les avaluacions. També hi haurà
recuperació final
Per a cada unitat:
És necessari tindre una nota mínima
80% proves escrites
de 4 en tots els exàmens.
20% treball de classe, casa i llibreta
L’últim examen de cada part servirà
per recuperar tot el bloc.
S’avaluarà per separat la part de Física i la de Hi haurà una recuperació de la part
Química:
de Química al mes de juny. El darrer
La nota de cada part serà la mitjana de les
examen de Física, que es farà a final
unitats treballades durant eixa part (sempre
de curs, serà alhora recuperació de
que en cada unitat la nota supere el 4).
tota la part de Física.
La nota del curs serà la mitjana de les dues
Les unitats recuperades es
parts (sempre que cada part tinga una nota
qualifiquen amb un 5.
mínima de 4).
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Grec I

Història del Món
Contemporani

Lengua Castellana y
Literatura I

Literatura Universal
(Castellà)

Literatura Universal
(Valencià)

70% Exàmens de continguts lingüístics on es
valoren les competències lingüístiques.
30% Qüestions culturals (70% referides a
controls de lectura i 30% del treball
d’investigació)
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La qualificació global es pot veure
modificada per “notes extra” on a
més s’inclouran els continguts
transversals, sumant o restant a la
qualificació obtinguda com s’indica
abans.
Es fan dos exàmens per avaluació. La nota
També es valorarà la presentació de
final és la mitjana dels exàmens realitzats.
treballs, exercicis, dossiers, etc... que
el professor demane i que poden
afegir fins a un punt a la nota final.
80% Proves escrites
Els errors lingüístics i ortogràfics
20% Treball a classe i a casa, llibreta, treball restaran un nombre màxim de 2
d´investigació, comentari de text, altres punts. Si en els successius escrits de
activitats i actitud.
l´alumne, aquest manifesta una
progressió
en
procediments
expressius podrà ser premiat en 1
punt.
70% Proves escrites i exposicions orals.
Els errors lingüístics i ortogràfics
20% Lectures i activitats.
restaran un nombre màxim de 2
10% Interès i participació diària
punts.
Es pot aprovar l’assignatura sempre
que s´aproven almenys dos
avaluacions i les notes de l´altra
avaluació no siguen inferiors a 4.
60% Exàmens
La qualificació final serà la mitjana
30% Treballs de recerca i activitats diàries
de les tres avaluacions sempre que
10% Estàndard oral
s’haja tret un quatre en totes les
20% Activitats complementàries
avaluacions.
Activitats i treballs voluntaris fins a 2 punts
més.
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Llatí I

70% Exàmens de continguts lingüístics on es
valoren les competències lingüístiques.
30% Qüestions culturals (70% referides a
controls de lectura i 30% del treball
d’investigació)

Matemàtiques I

La nota trimestral es configura a partir de:
Proves escrites parcials 60%
Prova escrita global 40%

Matemàtiques Aplicades a
les Ciències Socials I

La nota trimestral es configura a partir de:
Proves escrites parcials 60%
Prova escrita global 40%

Primera Llengua
Estrangera I: Anglès

La nota trimestral es configura a partir de:la
mitja de un mínim de 2 proves escrites
parcials: 80% i el 20% restant correspon a la
resta de notes de classe, redaccions, lectures i
actitud front a la assignatura.
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La qualificació global es pot veure
modificada per “notes extra” on a
més s’inclouran els continguts
transversals, sumant o restant a la
qualificació obtinguda com s’indica
abans.
Aquesta nota serà truncada cada
trimestre i es guardaran els decimals.
Ja que la qualificació final serà la
mitjana aritmètica d’aquestes 3 notes
i serà arrodonida al final.
Aquesta nota serà truncada cada
trimestre i es guardaran els decimals.
Ja que la qualificació final serà la
mitjana aritmètica d’aquestes 3 notes
i serà arrodonida al final.
La nota final serà la mitja de les
notes parcials sense arrodonir, i una
vegada tret aquest càlcul, es
modificarà tenint en compte el
progrés de l’alumne al llarg del curs,
de manera que cap alumne puga
aprovar
l’assignatura
aprovant
solament l’últim exàmen, però sí
puga valorar-se el seu progrés i
treball i considerar que ha superat el
curs.
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Religió

60% Treball a classe i llibreta.
30% Treball a casa.
10% Actitud.

Segona Llengua Estrangera
I: Francès

60% Proves escrites.
20% Treball a casa i a classe.
20% Comportament, assistència i puntualitat.

Tecnologia Industrial I

90% Exàmens dels continguts.
10% Actitud: interès i participació en classe.

TIC I

Observació directa de la relació amb els
companys, la participació, l’interès per la
matèria, el bon ús dels recursos disponibles i
l’assistència a classe. (10%)
Valoració de les activitats realitzades a l'aula
i de les habilitats adquirides en classe. (50%)
Proves objectives (40%)

Valencià: Llengua i
Literatura I

50 % 2 exàmens:
10 % Control de lectura
10 % Notes de classe:
20% Estàndard oral/ Treballs específics/ Fitxa de
millora escrita/Llibreta/Examen
10 % Redaccions: 10%
Fins a 2 punts en treballs voluntaris.
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No es faran exàmens de recuperació
en les diferents avaluacions.
Els alumnes que no obtinguen
l’aprovat en juny s’hauran de
presentar a la convocatòria de juliol.
El professor podrà elegir entre fer un
examen o demanar la presentació
d’un
treball
atenent
a
les
característiques de l’alumnat suspès.
La qualificació final serà la mitjana
de les tres avaluacions sempre que es
traga un 4 com a mínim.
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Matèria
Biologia

Criteris de qualificació
La qualificació correspondrà a la mitjana
aritmètica de les notes dels exàmens

Ciències de la Terra i del
Medi Ambient

Dibuix tècnic II

La nota final és resultat del
90% exàmens
10% treballs realitzats en classe

Economia de l’Empresa

90% Proves Escrites

2n BAT
Observacions
Es farà recuperació de cadascun dels
exàmens. Els globals no es recuperen i
no son exàmens de recuperació. La nota
global s’obté de la mitjana aritmètica de
tots els exàmens.
Examen global que es farà en maig

10% Treball en classe i en casa

Física
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Per a cada unitat:
90% proves escrites
10% treball de classe, casa i llibreta
Es faran tres exàmens globals: inici 2n
trimestre, inici 3r trimestre i final 3r
trimestre.
La nota del curs és la mitjana de les notes de
totes les unitats i els globals, sempre que en
cada unitat la nota supere el 4.

La qualificació final serà la mitjana
ponderada

És necessari tindre una nota mínima de
4 en tots els exàmens.
Les unitats suspeses es recuperen a
través dels exàmens globals (les unitats
recuperades es qualifiquen amb un 5).

Recuperació de pendents

Es recupera mitjançant parcials
durant el curs i l'alumn@ que no
ho supere tindrà un examen final
global.
Un examen global del curs
anterior en la data que
comunicarà el Departament.
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Fonaments d’Administració
i Gestió

70% Proves escrites

30 % Treball en classe i en casa

La qualificació final serà la mitjana
ponderada

Geografia

L’assignatura es supera amb la realització
dels treballs/exercicis obligatoris i amb tres
exàmens que es fan (un per avaluació)
sempre que la nota mitjana siga superior a 5.
La qualificació correspondrà a la mitjana
aritmètica de les notes dels exàmens

Es farà recuperació de cadascun dels
exàmens

Geologia

Grec II

Història d’Espanya

Història de l’art

70% Exàmens de continguts lingüístics on es
valoren les competències lingüístiques.
30% Qüestions culturals (70% referides a
controls de lectura i 30% del treball
d’investigació)
Al llarg del curs es fan 3 exàmens (un per
avaluació) més l’examen final. La nota final
és la mitjana ponderada de tots els exàmens;
a més a més es podrà afegir un punt pels
comentaris de text.
Al llarg del curs es fan 3 exàmens (un per
avaluació) més l’examen final. La nota final
és la mitjana ponderada de tots els exàmens;
a més a més es podrà afegir un punt pels
comentaris de text.

La qualificació global es pot veure
modificada per “notes extra” on a més
s’inclouran els continguts transversals,
sumant o restant a la qualificació
obtinguda com s’indica abans.

No hi ha pendents
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Història de la Filosofia

Lengua Castellana y
Literatura II

Llatí II

Matemàtiques Aplicades a
les Ciències Socials II

Matemàtiques II
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L’alumne haurà de recuperar els
exàmens parcials que no va
aprovar al curs anterior.
Hi haurà dues convocatòries: la
primera durant la primera
quinzena de febrer, i la segona
durant la segona quinzena d’abril.
80% Exàmens trimestrals.
1. Aprovar la primera o segona
15% Procediments: treball a classe i a casa,
avaluació del curs en què es
treballs voluntaris.
troba.
5% Actitud: interès, participació i
2. Quadern d’activitats de
assistència a classe.
recuperació (sintaxi i comentaris
de text) i prova convocada a tal
efecte (14 de març).
70% Exàmens de continguts lingüístics on es La qualificació global es pot veure No hi ha pendents
valoren les competències lingüístiques.
modificada per “notes extra” on a més
30% Qüestions culturals (70% referides a s’inclouran els continguts transversals,
controls de lectura i 30% del treball sumant o restant a la qualificació
d’investigació)
obtinguda com s’indica abans.
La nota trimestral es configura a partir de:
Aquesta nota serà truncada cada 1.Hi ha un examen el dia 19
Proves escrites parcials 60%
trimestre i es guardaran els decimals. Ja octubre.
Prova escrita global 40%
que la qualificació final serà la mitjana 2. Si no s’ha recuperat a l’octubre
aritmètica d’aquestes 3 notes i serà hi haurà una altra prova escrita al
arrodonida.
llarg de l’any.
La nota trimestral es configura a partir de:
Aquesta nota serà truncada cada 1.Hi ha un examen el dia 19
Proves escrites parcials 60%
trimestre i es guardaran els decimals. Ja octubre.
Prova escrita global 40%
que la qualificació final serà la mitjana 2. Si no s’ha recuperat a l’octubre
aritmètica d’aquestes 3 notes i serà hi haurà una altra prova escrita al
arrodonida.
llarg de l’any.
90% Exàmens de continguts.
10% Procediments: comentaris i activitats
complementàries. Actitud: interès i
participació en classe (Excepcionalment el
20 % a l’avaluació final i extraordinària).

La nota final serà la mitjana aritmètica
de tots els exàmens, sempre que aquests
últims tinguen una puntuació mínima
de 4. Hi ha possibilitat de recuperar-los
Si la mitjana final fora inferior a 5, es
valoraran comentaris i activitats
proposades al llarg del curs fins 10%.
Els errors ortogràfics i lingüístics
restaran un nombre màxim de 3 punts.
Si en els successius escrits de l´alumne,
aquest manifesta una progressió en
procediments expressius podrà ser
premiat en 1 punt.
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Primera Llengua
Estrangera II: Anglès

Psicologia

Química

Segona Llengua Estrangera
II: Francès
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La nota trimestral serà la mitja de les La nota final serà la mitja de les notes
diferents proves que es realitzen al llarg parcials sense arrodonir, i una vegada
d’aquest període.
tret aquest càlcul, es modificarà tenint
en compte el progrés de l’alumne al
llarg del curs, de manera que cap
alumne puga aprovar l’assignatura
aprovant solament l’últim examen, però
sí puga valorar-se el seu progrés i treball
i considerar que ha superat el curs.
70% Exàmens de continguts.
Per poder computar la nota final cal que
20% Unitat 9.
la nota de cada parcial siga, al menys, 4
10% Actitud: interès i participació en classe. i, al mateix temps, superar la nota
mitjana de 5. Es poden recuperar les
proves que han quedat sota 4.
Per a cada unitat:
És necessari tindre una nota mínima de
90% proves escrites
4 en tots els exàmens.
10% treball de classe, casa i llibreta
Les unitats suspeses es recuperen a
través dels exàmens globals (les unitats
n
Es faran tres exàmens globals: inici 2
recuperades es qualifiquen amb un 5).
trimestre, inici 3r trimestre i final 3r
trimestre.
La nota del curs és la mitjana de les notes de
totes les unitats i els globals, sempre que en
cada unitat la nota supere el 4.
60% Proves escrites.
20% Treball a casa i a classe.
20% Comportament, assistència i puntualitat.

opció 1: superant la primera i/o
segona avaluació d’aquest curs.
opció2: presentant-se a l’examen
extraordinari que es realitzarà per
a tots els pendents el divendres
27 d’abril a les 14h en la AUM.

No hi ha cap alumne pendent.

Un examen global del curs
anterior en la data que
comunicarà el Departament.
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Tecnologia Industrial II

90% Exàmens dels continguts.
10% Actitud: interès i participació en classe.

TIC II

Observació directa de la relació amb els
companys, la participació, l’interès per la
matèria, el bon ús dels recursos disponibles i
l’assistència a classe. (10%)
Valoració de les activitats realitzades a l'aula
i de les habilitats adquirides en classe. (50%)
Proves objectives (40%)

Valencià: Llengua i
Literatura II

40% Examen
20% Gramàtica
10% Literatura
10% Redaccions
10% Control de lectura
5% Fitxa de millora escrita
5% Llibreta i notes de classe
Fins a 2 punts en treballs voluntaris i
complementaris
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Mitjançant un exàmen
continguts.

No es faran exàmens de recuperació en
les diferents avaluacions.
Els alumnes que no obtinguen l’aprovat
en juny s’hauran de presentar a la
convocatòria de juliol. El professor
podrà elegir entre fer un examen o
demanar la presentació d’un treball
atenent a les característiques de
l’alumnat suspès.
La qualificació final serà la mitjana de
les tres avaluacions.

dels

Els alumnes que tenen l'àrea
pendent de cursos anteriors
s'hauran de presentar a un
examen que es farà a finals de la
segona avaluació o principi de la
tercera
per
tal
d'aprovar
l'assignatura.

Tres parcials dels continguts
mínims amb mitjana.
Examen global alternatiu.

