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GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r i 2n d’ESO 

La nota de final de curs serà la suma de 1a avaluació + 2a avaluació + 3a avaluació + examen 

final dividit entre quatre. 

Per fer la mitja a final de juny, la nota de cada trimestre ha de ser igual o superior a 5. 

S’hauran de repetir les activitats no realitzades correctament o no entregades, després de cada 

trimestre i es farà un examen de recuperació després de cada trimestre per tant no hi haurà 

recuperació al mes de juny. 

La convocatòria extraordinària de setembre, inclourà tot els continguts de l’any acadèmic, si 

l’alumne no ha aprovat cap avaluació. En el cas d’haver aprovat qualque trimestre, sols 

s’examinarà d’allò suspès.  

Però si l’alumne no supera aquest examen final de setembre, suspendrà l’assignatura en aquest 

any acadèmic. 

 

GEOGRAFIA I HISTÒRIA PENDENT DE 1r o 2n d’ESO 

CONVOCATÒRIA FEBRER 

Els alumnes que no superin la matèria i no repeteixin curs, tindran un pla de feina individualitzat. 

Es mantindrà una primera sessió per establir el pla de feina  a realitzar fins la prova del febrer i els 

continguts objecte d’avaluació. L’alumne haurà d’anar realitzant les tasques encomanades en les 

dates acordades prèviament i aquestes tindran un valor del 20% de la nota. El 80% restant serà 

la nota obtinguda a la prova. 

 

En el supòsit de no  recuperar matèria, l’alumne/a, haurà d’anar a la següent convocatòria 

extraordinària. En aquest cas, s’haurà d’examinar dels  continguts ja marcats el mes de febrer. 

 

GEOGRAFIA 3r ESO 

La nota final és el resultat de la mitjana de les tres avaluacions [AV1 + AV2 + AV3/3].  

 

Tots els instruments d’avaluació tenen el mateix pes a l’hora de calcular la mitjana trimestral i 

final: exàmens, comentari de textos, redaccions, revisió del quadern... 

 

Per verificar el grau d’adquisició de les competències i l’assoliment dels objectius de l’assignatura, 

s’empren els criteris i els estàndards d’aprenentatge avaluables, així com les competències. 

Aquestes s’indiquen a la capçalera de cada activitat a realitzar (exàmens, redaccions, treballs 

cooperatius...).  

 

Al final de curs, els alumnes que no arriben a la mitjana i han suspès alguna avaluació han de fer 

la recuperació de les avaluacions suspeses (per aprovar han de treure un 5 o més). 

 

En el cas que una persona no superi el curs al juny ha de realitzar obligatòriament una recupera-

ció extraordinària al setembre. La professora pot demanar a l’alumnat que realitzi un treball 

d’estiu.  

 

No hi ha cap obligació en reduir el temari de cara als exàmens finals o l’extraordinari de juny. 

 

De cara a arrodonir els resultats i posar les notes finals de cada trimestre, aquestes 



s’incrementaran a partir de 0’8. 

 

 

ECONOMIA 4rt ESO 

Els percentatges de la nota de cada avaluació seran els següents: 

 

Exàmens (mitjana de tots els exàmens escrits realitzats durant l´avaluació): 70% 

Treballs (mitjana dels treballs a entregar, individuals o en format cooperatiu - segons especifiqui 

la professora): 20% 

Actitud (puntualitat, participació i atenció a classe, realització dels exercicis encomanats, motiva-

ció i respecte envers l´assignatura, els companys i la professora): 10%   

 

La nota de final del curs serà la suma de 1ª avaluació + 2ª avaluació + 3ª avaluació dividit entre 

tres. 

 

Si aquesta nota global del curs és igual o superior a 5, l´alumne haurà aprovat l´assignatura.  

 

En el cas d´obtenir una nota global inferior a 5, l´alumne haurà de realitzar obligatòriament una 

recuperació extraordinària al setembre. 

 

La convocatòria extraordinària de setembre inclourà tots els continguts de l´any acadèmic, inde-

pendentment de si l´alumne ha aprovat alguna de les tres avaluacions. Si l´alumne no supera 

tampoc aquest examen final, suspendrà l´assignatura en aquest any acadèmic. 

 

 

SOCIALS 4rt ESO 

La nota final és el resultat de la mitjana de les tres avaluacions [AV1 + AV2 + AV3/3].  

 

Tots els instruments d’avaluació tenen el mateix pes a l’hora de calcular la mitjana trimestral i 

final: exàmens, comentari de textos, redaccions, revisió del quadern... 

 

Per verificar el grau d’adquisició de les competències i l’assoliment dels objectius de l’assignatura, 

s’empren els criteris i els estàndards d’aprenentatge avaluables, així com les competències. 

Aquestes s’indiquen a la capçalera de cada activitat a realitzar (exàmens, redaccions, treballs 

cooperatius...).  

 

Al final de curs, els alumnes que no arriben a la mitjana i han suspès alguna avaluació han de fer 

la recuperació de les avaluacions suspeses (per aprovar han de treure un 5 o més). 

 

En el cas que una persona no superi el curs al juny ha de realitzar obligatòriament una recupera-

ció extraordinària al setembre. La professora pot demanar a l’alumnat que realitzi un treball 

d’estiu.  

 

No hi ha cap obligació en reduir el temari de cara als exàmens finals o l’extraordinari de juny. 

 

De cara a arrodonir els resultats i posar les notes finals de cada trimestre, aquestes 

s’incrementaran a partir de 0’8. 

 

 

 

 

 



FILOSOFIA 1r Batx. 

Els percentatges de la nota de cada avaluació o trimestre són els següents: 

 

 80% “Continguts”: les proves objectives (mitjana dels exàmens escrits o proves en 

format cooperatiu especificades per la professora).  

 10% “Procediments”: els exercicis i tasques fetes a classe o a casa (mitjana de les no-

tes de les dissertacions, tests, comentaris de text, exposicions orals, etc.).  

 10% “Actitud”: puntualitat, participació, ordre, motivació i respecte envers l'assig-

natura, els companys i la professora.  

 

La nota de cada avaluació serà la suma de les 3 xifres corresponents als tres conceptes acabats 

d’explicar. 

 

Exàmens finals: si un alumne treu una mitjana de 5 o més ha de fer l’examen final i comptarà 

com un quart trimestre en el càlcul de la mitja final. La resta d’alumnes amb una nota final inferi-

or a 5 haurà de fer l’examen final convencional; Aquest examen abastarà tot els continguts de 

l’any acadèmic, independentment de si l’alumne ha aprovat alguna de les tres avaluacions. Si la 

nota d'aquest examen és 5 o superior, l'assignatura quedarà aprovada amb un 5. En el cas 

d’obtenir una nota global inferior a 5, l’alumne haurà de realitzar obligatòriament una recupera-

ció extraordinària al setembre. 

 

 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1r Batx. 

La nota final és el resultat de la mitjana de les tres avaluacions més un examen final [AV1 + AV2 + 

AV3+  EXAMEN FINAL(TOT)/4].  

 

Tots els alumnes fan l’examen final. 

 Alumnat amb la mitjana de les 3 avaluacions aprovada (amb un 5 o més): ha de fer un 

examen global a partir dels continguts mínims de la matèria (preguntes pactades). 

 

 Alumnat amb la mitjana de les 3 avaluacions suspesa (menys d’un 5): s’ha d’examinar de 

tota la matèria i la nota màxima si aprova és d’un 5. 

 

A cada avaluació, els percentatges són els següents: 

80%  proves escrites i proves específiques  

10%  activitats d’aplicació de procediments, flipped classroom i treball cooperatiu 

5%  actitud  (participació i correcció d’exercicis) 

 

No es fa cap examen de recuperació. Els alumnes suspesos fan la prova global de juny i, en cas de 

superar-la, aproven l’assignatura. En el cas que una persona no superi el curs, aquesta ha de 

realitzar obligatòriament una recuperació extraordinària al mes de setembre, que inclou tots els 

continguts vists al llarg del curs. En  

 

No hi ha cap obligació en reduir el temari de cara als exàmens finals o l’extraordinari de juny. 

 

De cara a arrodonir els resultats i posar les notes finals de cada trimestre, aquestes 

s’incrementaran a partir de 0’8. 

 

L’alumnat que passi a 2n Batxillerat amb la matèria d’Història del Món Contemporani pendent 

tindran un pla de feina individualitzat. La professora se reunirà amb cada alumne en una primera 

sessió per elaborar un pla de feina, marcar els continguts a estudiar i confeccionar un calendari de 

reunions per a resoldre dubtes o fer explicacions individualitzades de la programació. 



PSICOLOGIA  2n BATXILLERAT  

La nota de final de curs serà la suma de 1a avaluació + 2a avaluació + 3a avaluació dividit entre 

tres. Per aplicar-ho : 

 

S’han d’haver realitzat tots els exàmens i entregades totes les activitats encomanades. Si no ho ha 

fet, l’alumne/a haurà de realitzar una recuperació del trimestre i entregar les feines encomanades.  

 

Si la nota global del curs és igual o superior a 5, l’alumne haurà aprovat i superat l’assignatura, 

sempre hi quan hagi entregat totes les feines i treballs encomanats.  

 

En el cas d’obtenir una nota global inferior a 5, l’alumne haurà de realitzar obligatòriament una 

recuperació extraordinària. 

 

La convocatòria extraordinària, inclourà tots els continguts de l’any acadèmic, independentment 

de si l’alumne ha aprovat alguna de les tres avaluacions. Si un alumne no supera tampoc aquest 

examen final, suspendrà l’assignatura en aquest any acadèmic. 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 2n Batx. 

Els percentatges de la nota de cada avaluació o trimestre són els següents: 

 

 85% “Continguts”: les proves objectives (mitjana dels exàmens escrits o proves en 

format cooperatiu especificades per la professora).  

 10% “Procediments”: els exercicis i tasques fetes a classe o a casa (mitjana de les no-

tes de les dissertacions, tests, comentaris de text, exposicions orals, etc.).  

 5% “Actitud”: puntualitat, participació, ordre, motivació i respecte envers l'assigna-

tura, els companys i la professora.  

 

La nota de cada avaluació serà la suma de les 3 xifres corresponents als tres conceptes acabats 

d’explicar. 

 

Exàmens finals: si un alumne treu una mitjana de 5 i no es presenta a les PBAU de l’assignatura o 

més no ha de fer l’examen final. No obstant, es pot presentar voluntàriament. Si es presenta a les 

PBAU, l’alumne ha de fer l’examen final. La resta d’alumnes amb una nota final inferior a 5 haurà 

de fer l’examen final convencional; Aquest examen abastarà tot els continguts de l’any acadèmic, 

independentment de si l’alumne ha aprovat alguna de les tres avaluacions. Si la nota d'aquest 

examen és 5 o superior, l'assignatura quedarà aprovada amb un 5. En el cas d’obtenir una nota 

global inferior a 5, l’alumne haurà de realitzar obligatòriament una recuperació extraordinària. 

 

GEOGRAFIA 2n Batx.            

La nota final és el resultat de la mitjana de les tres avaluacions més un examen final [AV1 + AV2 + 

AV3+  EXAMEN FINAL(TOT)/4].  

 

Tots els alumnes fan l’examen final. 

 Alumnat amb la mitjana de les 3 avaluacions aprovada (amb un 5 o més):  

o Si fa Selectivitat: ha de fer un examen global tret de les PBAU d’anys anteriors. 

o Si no fa Selectivitat: ha de fer un examen global tipus test amb dels continguts 

mínims de les tres avaluacions.  



 

 Alumnat amb la mitjana de les 3 avaluacions suspesa (menys d’un 5): s’ha d’examinar de 

tota la matèria i la nota màxima si aprova és d’un 5. 

 

A cada avaluació, els percentatges són els següents: 

80%  proves escrites i proves específiques 

10%  activitats d’aplicació de procediments, treball cooperatiu i dossier  

5%  actitud (participació i correcció d’exercicis) 

 

No es fa cap examen de recuperació. Els alumnes suspesos fan la prova global de juny i, en cas de 

superar-la, aproven l’assignatura. En el cas que una persona no superi el curs, aquesta ha de 

realitzar obligatòriament una recuperació extraordinària a finals de juny.  

 

No hi ha cap obligació en reduir el temari de cara als exàmens finals o l’extraordinari de juny. 

 

De cara a arrodonir els resultats i posar les notes finals de cada trimestre, aquestes s’incrementen 

a partir de 0’8. 

 

 

HISTÒRIA D’ESPANYA 2n Batx.  

La nota final és el resultat de la mitjana de les tres avaluacions més un examen final [AV1 + AV2 + 

AV3+  EXAMEN FINAL(TOT)/4].  

 

Tots els alumnes fan l’examen final, tant els aprovats com els suspesos, ja que Hª d’Espanya és 

una prova obligatòria de les PBAU. Aquest examen s’obtindrà d’una prova PBAU d’anteriors 

convocatòries.  

 

A cada avaluació, els percentatges són els següents: 

80%  proves escrites i proves específiques  

10%  activitats d’aplicació de procediments, treball cooperatiu, flipped classroom i dossier 

5%  actitud (participació i correcció d’exercicis) 

 

No es fa cap examen de recuperació. Els alumnes suspesos fan la prova global de juny i, en cas de 

superar-la, aproven l’assignatura. En el cas que una persona no superi el curs, aquesta ha de 

realitzar obligatòriament una recuperació extraordinària a finals de juny, que inclou tots els 

continguts de la matèria.  

 

No hi ha cap obligació en reduir el temari de cara als exàmens finals o l’extraordinari de juny. 

 

De cara a arrodonir els resultats i posar les notes finals de cada trimestre, aquestes 

s’incrementaran a partir de 0’8. 

 

 

HISTÒRIA DE L’ART 2n Batx. 

La nota final és el resultat de la mitjana de les tres avaluacions més un examen final [AV1 + AV2 + 

AV3+  EXAMEN FINAL(TOT)/4].  

 

Tots els alumnes fan l’examen final. 

 Alumnat amb la mitjana de les 3 avaluacions aprovada (amb un 5 o més):  

o Si fa Selectivitat: ha de fer un examen global tret de les PBAU d’anys anteriors. 

o Si no fa Selectivitat: ha de fer un examen global amb dels continguts mínims de les 

tres avaluacions (preguntes pactades).  



 

 Alumnat amb la mitjana de les 3 avaluacions suspesa (menys d’un 5): s’ha d’examinar de 

tota la matèria. 

 

A cada avaluació, els percentatges són els següents: 

80%  proves escrites i proves específiques  

20%  activitats d’aplicació de procediments (pràctiques dossier i exposicions orals) i actitud 

 

No es fa cap examen de recuperació. Els alumnes suspesos fan la prova global de juny i, en cas de 

superar-la, aproven l’assignatura. En el cas que una persona no superi el curs, aquesta ha de 

realitzar obligatòriament una recuperació extraordinària a finals de juny que inclou tots els 

continguts vists al llarg del curs.  

 

No hi ha cap obligació en reduir el temari de cara als exàmens finals o l’extraordinari de juny. 

 

De cara a arrodonir els resultats i posar les notes finals de cada trimestre, aquestes 

s’incrementaran a partir de 0’8. 

 

 


