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 D’acord amb allò que queda establert al Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, pel 

qual es determinen, al capítol 4, l’avaluació i la promoció, els criteris d'avaluació per a l'educació secundària del curs 2016-2017 són els següents:  

Criteris generals 
 

 Els alumnes realitzaran una avaluació inicial en algunes matèries; amb els resultats obtinguts i la informació rebuda dels cursos anteriors es 

determinaran els grups de reforç , grups flexibles , atencions individuals... 

 

 Es valorarà el progrés realitzat per cada alumne prenent com a referència els resultats de l’avaluació inicial , les dificultats observades i 

l’evolució que ha realitzat. 

 

 L’avaluació serà contínua per constatar el avenços de l’alumne i detectar les dificultats i adoptar les mesures oportunes. 

 

 L’avaluació serà diferenciada per matèries. Aquestes han d’incloure a les seves programacions els criteris d’avaluació i les activitats. 

 

 Els referents per a l’avaluació seran els objectius de cada matèria i l’assoliment de les competències bàsiques. 

 

 Es tindran en consideració els diferents elements del currículum , el treball fet a classe, l’ interès i l’esforç que l’alumne demostra per 

progressar. 

 

 Les matèries complementàries seran avaluades trimestralment dins de l’assignatura a la qual van associades, ja que contribueixen a 

l’assoliment de les competències bàsiques. 

 

 En la darrera avaluació ordinària del curs escolar, i tenint en compte les dades d’avaluació obtingudes al llarg del curs i de les recuperacions, 

el professor/a de cada matèria ha de donar una qualificació final d’avaluació contínua per a cada alumne/a. Si l’avaluació és negativa haurà 

de realitzar una prova, o activitats extraordinàries per assolir els objectius en el mes de setembre. 

 

 En general, a les avaluacions, quan s`hagin de prendre decisions, caldrà valorar l’opinió del tutor/a. 
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  Totes les matèries avaluaran l’ortografia. Per cada falta es traurà 0,25 punts fins a un màxim d’1 punt. 

 

Criteris d’avaluació per matèries 
 

Comunes 
Cada una de les matèries serà avaluada a partir dels criteris establerts a la seves programacions que inclouran els objectius propis de la matèria i 

l’assoliment de les competències bàsiques corresponents a la matèria i al nivell. 

 

 

Optatives  
 

 En l’avaluació final de l’alumne/a, la nota mitja de les matèries optatives junt amb el treball de síntesi es considerarà com una única matèria. 

(Només a 1r, 2n i 3r d’ESO). 

 

 

Específiques 
 Les matèries específiques de 4t curs s’avaluaran trimestralment segons els criteris establerts a les programacions d’aquestes matèries. 

 

 A la promoció de curs comptabilitzaran com a matèries diferenciades de les comunes. 
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Matèria  CAT NEE 

CAT 

CAST NEE
CAST 

ANG MAT NEE 

MAT 

BG FQ SOC MUS VP TEC REL Llat FR EF CClàs EMP

3 

PERIO C. 

APL. 

BiG 

3 

Continguts 80 80 80 70 80 80 80 80 80 80 70 80 70 70 70 80 60 70 70 70 70 70 

Actituds 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 30 20 30 30 30 20 40 30 30 30 30 30 

 
Matèria  ECO+EMP   EMP 4 TECNOTIC       GESTI            

       DAD. 

Continguts      80    80       80      70 

Actituds      20    20       20          30 

 

Complementàries 
 

Les complementàries Speaking, Expressió i Espai i Formes del nostre entorn no apareixeran als butlletins com a assignatures sinó que aportaran 

un percentatge de la nota de les curriculars relacionades (anglès, Castellà i Matemàtiques respectivament). Serà a les programacions de les 

curriculars on constarà quin tant per cent de la nota suposen aquestes complementàries.  

Les complementàries Cultura Digital, Dibuix geomètric i Fem tecnociència sí que apareixeran al butlletí però sense nota numèrica, només amb 

observació.  

 

Criteris de recuperació durant el curs 
 

 Criteris per departaments. 

Departament Científico-Tecnològic: Cada assignatura farà recuperacions trimestrals que seran els primers dies després de Nadal per la 

primera avaluació i els primers després de setmana Santa per la segona avaluació. La tercera avaluació, no té recuperacions. 
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Departament d'Humanitats i Ciències Socials: es podran repetir exàmens i treballs sempre que sigui necessari; es podran recuperar diferents 

activitats; es recuperarà una avaluació a partir d'un 6 a l'avaluació següent.  

Departament d'Expressió: no es podran recuperar els trimestres. A ViP hi haurà la possibilitat de recuperar els trimestres entregant els treballs 

que l’alumne tenia pendents. 

 

 

Ítems del % actitudinal 

 
A les diferents assignatures el % d'actitud valorarà: 

 Comportament. 

 Interès i esforç. 

 Presentació de treballs. 

 Puntualitat. 

 

 

Treballs de síntesi i projecte de recerca: L’avaluació estarà en funció de la temàtica treballada. 

 

El Projecte de Recerca s'avaluarà segons els següents percentatges: 

 
Memòria Seguiment Expo. Oral 

30% 20% 50% 

 

Avaluació final de curs 

 
 Per superar la matèria cal que la suma de la qualificació de les tres avaluacions sigui més gran o igual a 15 i que la nota de la tercera 

avaluació sigui com a mínim un 4.  
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 La nota final de l'assignatura expressa amb números enters. 

 

 La qualificació mitjana de cada curs s’obté fent la qualificació mitjana, amb una xifra decimal, de les matèries del curs. 
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Avaluació extraordinària 
 La realitzaran aquells alumnes amb matèries per recuperar. 

 Es realitzarà a principis del mes de setembre segons les dates que determini el departament d’ensenyament. 

 En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària ha de ser el resultat global obtingut a partir de la valoració de tres 

elements:  

- l’evolució de l’alumne/a durant el curs. 

- les activitats de recuperació que s’hagi proposat realitzar al llarg de l’estiu 

- els resultats de la prova extraordinària. 

 Després de l’avaluació extraordinària del setembre, l’equip docent s’ha de reunir en sessió d’avaluació per, a partir de les qualificacions 

obtingudes, decidir qui promociona. 

 La qualificació final  no pot ser inferior  ni a la de l’avaluació contínua ni a l’ obtinguda en les activitats extraordinàries. 

 La nota de la recuperació serà un 5.  

 
 CAT NEE 

CAT 

CAS NEE 

CAST 

ANG MAT NEE 

MAT 

FQ BG SOC NEE 

SOC 

MUS VP TEC 

Prova 40 40 60 60 70 60 60 60 60 60 40 40 30 50 

Activitats 40 40 30 30 20 30 30 30 30 30 50 40 60 30 

Evolució 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 20 

 
REL LL FR FR 4t EF C. Clàs EMPR 

3 

PERIO C. 

APL 

GEST 

DADES 
ECO+EMP EMPR 

4 

TECNOTIC BiG3  

40 60 0 70 30 0 0 30 60 30 40 30 30 60 Prova 

40 30 80 20 30 60 70 50 30 50 40 50 50 30 Activitats 
20 10 20 10 40 40 30 20 10 20 20 20 20 10 Evolució 
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Criteris de promoció de curs 

 
 L’alumne/a passa de curs quan ha superat els objectius de les matèries cursades o té suspeses dues matèries com a màxim, sempre que no 

siguin simultàniament dues de les següents: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques. 

 

 Repetirà curs amb tres o més matèries suspeses, o amb dues matèries suspeses si són, simultàniament, llengua catalana i literatura, llengua 

castellana i literatura o matemàtiques. 

 

 Excepcionalment l’equip docent pot decidir el pas de curs amb 3 matèries suspeses si... 

 Això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent. 

 Té assolides les competències bàsiques tranversals: competència oral, social i matemàtica  pròpia de l’edat. 

 Maduresa de l’alumne/a: responsabilitat, compromís, esforç progrés ... 

 Té expectatives favorables de recuperació. 

 El pas de curs el beneficiarà. 

 

 Per a la superació d’alguna matèria cal el vot favorable de 2/3 del equip docent. La qualificació serà de suficient i amb asteriscs. 

 

 Les matèries cursades en diferents cursos però amb el mateix nom, NO compten com una sola matèria.  

 

 L’alumnat amb NEE i/o PI, pot tenir criteris d’avaluació diferents de la resta de companys, és a dir, hi pot haver diferents criteris d’avaluació  

dins d’una mateixa aula. 
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Superació de l’etapa, títol GESO 
 

 L’alumne/a que hagi aprovat totes les matèries obté el títol. 

 

 L’equip docent pot decidir que un alumne/a amb una, dues i excepcionalment 3 matèries no superades, obtingui el títol. 
 

 L’equip docent pot decidir la superació d’alguna matèria, tenint en compte la seva maduresa. La qualificació serà de suficient i amb 

asterisc. 

 

 Per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària cal tenir una avaluació positiva en totes les matèries. 

 

 Juny: excepcionalment, i sempre que l’equip docent ho consideri oportú, podran obtenir la titulació aquells 

alumnes que, havent assolit la maduresa necessària, tinguin una matèria suspesa. En cap cas podran obtenir  la titulació 

aquells alumnes que tinguin dos o més matèries suspeses. 

 

 Setembre: excepcionalment, i sempre que l’equip docent ho consideri oportú, podran obtenir la titulació 

aquells alumnes que, havent assolit la maduresa necessària, tinguin una o dues matèries suspeses. En cap cas podran obtenir  

la titulació aquells alumnes que tinguin més de dues matèries suspeses 
 
 

Matèries pendents de cursos anteriors 
 

 Les matèries no superades de cursos anteriors resten pendents, aquestes han de poder recuperar-les en els períodes d’avaluació contínua i 

extraordinària. Així doncs, durant el segon trimestre, es alumnes podran recuperar les assignatures que els hagin quedat suspeses als cursos 

anteriors. A més a més,  

 Les matèries els continguts de les quals resten estructurats de manera acumulativa, considerem que aprovant la matèria del curs 

superior queda recuperada la del curs inferior.  

 Les matèries els continguts de les quals són independents curs a curs, cal  recuperar-les, fent treballs, activitats, proves ... 


