
DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA 

 

CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ I LA RECUPERACIÓ A L’ESO 

 

Pel que fa a l’avaluació trimestral de les assignatures, la nota emesa com a única 

constarà de tres apartats 

a) Conceptes , avaluats a través dels controls escrits. Es farà un per cada una o dues 

unitats I seran al menys dos per avalauació 

b) Procediments, avaluats a partir de la producció escrita dels alumnes com  treballs I  

llibreta de classe que es revisarà trimestralment 

c ) Actitud, avaluada a través  del treball regular en l’assignatura I l’interés mostrat 

cap al que es fa a classe així com el respecte cap als companys I el professorat. 

Especial menció a l’esperit crític I el treball col·laboratiu. 

 

 

La ponderació dels tres apartats  serà variable en funció del curs I l’assignatura 

cursada 

 

 

 

 

Matèria Conceptes Procediments Actitud 

FQ 2 ESO 70 20 10 

FQ 3 ESO 70 20 10 

FQ 4 ESO 80 10 10 

Ciències aplicades 4 

ESO 

60 20 20 

Âmbit científic FP 

bàsica (II) 

60 20 20 

 

 

 

Pla de foment de la lectura I millora de l’escriptura 

 



Es demanaran activitats sobre lectures referents a les unitats desenvolupades, anirà a 

ponderar a l’apartat de procediments 

 

A les proves escrites es llevarà 0,1 punt per falta ortogràfica fins a com a molt un 

punt. 

 

 

Recuperació per avaluacions 

 

Està previst fer una recuperació  per cada avaluació  I substituirà la nota de la part no 

superada ( sempre que siga millor)  o bé al final de curs es farà una recuperació que 

abarcarà  les parts que tinguen no superades sempre I quan la mitjana global no 

arribe als 5 punts. 

Es contempla la compensació d’unes avaluacions amb altres, és a dir que si amb una 

es té un 4 es pot compensar amb un 6 a qualsevol de les altres dues. Si la suma 

passa de 15, quedarà per aprovat el curs. En cas contrari es preveu fer una altra 

recuperació si cal 

 

 

Recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors 

 

La manera de recuperar les assignatures del curs anterior variarà en funció de si hi 

ha continuitat o no. 

 

2 ESO 

Com que el,primer trimestre de tercer és ampliació dels continguts de segon, si 

aproven aquest es donarà per superada la matèria del curs anterior. Sinó, es 

repartirà un dossier confeccionat pel departament amb les activitats bàsiques del 

curs anterior. L’alumnat l’ha de resoldre, lliurar I fer una  prova on eixiran activitats 

de les propostes anteriorment. La nota serà una mitjana de les dues propostes de 

treball 

 

3 ESO 

Si tenen l’optativa de FQ de quart, el procediment serà com el del cas dels que a 

tercer els queda la de segon. Sinó l’agafem I no hi ha continuitat, la recuperació serà 

com al cas que no aproven el primer trimestre; fer el dossier I un control sobre ell. 



 

De les altres matèries no fem menció ja que pertanyen a cursos terminals. 

 

 

 


