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 Criteris Avaluació (1ESO – 2ESO) 
 

Conceptes 
− Nota dels controls o exàmens. Serà necessari traure un 3’5 com a nota mínima en cada un dels 

controls o exàmens per a poder fer mitja en la resta d’àmbits. 

− Preguntes teòriques sobre els temes que es donen i estudien. 

 
Procediments 

− Projectes. Al tractar‐se d’una assignatura eminentment pràctica serà necessari traure una nota 
mínima de 5 en cadascun dels projectes. 

− Treballs. Tots els treballs que es demanen per a cada avaluació són obligatoris per a poder 
aprovar‐la, per tant no entregar un a soles del treballs suposarà que no es farà mitja per a 
l’avaluació. S’han d’entregar ademés en la data demanada, per cada dia de retard en la entrega es 
restarà un punt (1ESO) o dos punts (2ESO) de la nota final del treball, excepte quan hi haja un 
motiu justificat per part de les famílies. 

− Exercicis. S’han de fer els exercicis, copiant l’enunciat i la pàgina del llibre a la que correspon. 

− Llibreta. S’ha de dur la llibreta al dia, completa i neta. S’han d’utilitzar ademés varius colors per a 
diferenciar títols, definicions, enunciats i exercicis. S’haurà de posar la data de cada dia de treball. La 
llibreta es demanarà habitualment el dia de cada examen. 

 

Actituds 
− Assistir a classe i als exàmens puntualment i amb el material necessari.  

− Atendre, prendre els apunts i preguntar tot allò que no s’entén. 

− Fer els deures i treballs en les dates adequades.  

− Tindre una actitud responsable i respectuosa amb els companys i professors, creant un bon clima de 
treball, participant activament en la marxa de les classes.  

− Respectar les normes bàsiques de convivència i funcionament del centre. 

 

ÀMBIT 1ESO 2ESO 3ESO 4ESO 

CONCEPTES 30 % 35 % 40 % 45 % 

PROCEDIMENTS 50 % 50 % 50% 50 % 

ACTITUDS 20 % 15 % 10 % 5 % 

 
Criteris d’avaluació = Què he de fer per a poder aprovar l’assignatura? 
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http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_42_en.htm 
 
Chapter 2. Dimension 1: Positive Attitudes and Perceptions About Learning 
http://www.ascd.org/publications/books/61192107/chapters/Dimension-1@-Positive-Attitudes-and-
Perceptions-About-Learning.aspx 
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