
 

 
 

 

ADAPTACIÓ PROGRAMACIÓ BLOC 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot seguint la resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 i 18 d’abril de                

2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa             

de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària             

obligatòria i de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2019-2020, s’han de modificar les                

programacions docents per al període que resta del curs 2019-20 atenent les dificultats per              

mantenir la seqüència de continguts per a cada curs derivades de la suspensió de les activitats                

lectives presencials. 

 

 



 

Biologia 
 
1. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 

- Alumnes amb primera i/o la segona avaluació suspesa: 
En els cas en que un alumne tingui suspesa la primera o segona avaluació amb més d’un                 
4 es realitzarà bé un examen tipus test a través de l’eina Formularis de Google bé un                 
treball de recerca a concretar amb la professora per tal de recuperar l’avaluació que quedi               
pendent. Si l’avaluació està suspesa amb menys d’un 4, es realitzaran ambdues tasques:             
examen i treball d’investigació. 
En el cas de que l’alumnes tingui suspesa ambdues avaluacions, es realitzarà un examen              
(tipus test  amb preguntes a desenvolupar) d’ambdues avaluacions. 
La nota final s’obtindrà de la mitjana aritmètica de la primera i segona avaluació i, a més,                 
en ambdós casos, si realitzen totes les tasques i proves online executades durant la              
tercera avaluació, els alumnes podran pujar la nota final fins a un màxim de 2 punts. 

- Alumnes amb primera i/o la segona avaluació aprovada: 
La nota final s’obtindrà de la mitjana aritmètica de la primera i segona avaluació i, a més, si                  
els alumnes realitzen totes les tasques i proves online executades durant la tercera             
avaluació, els alumnes podran pujar la nota final fins a un màxim de 2 punts. 

 

  



 

ECONOMIA 
 

1. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 
 

Si es fa una entrega parcial o totalment copiada es tindrà una qualificació d’aquella entrega igual a 
0. 
  
Si als exàmens a distància s’aprecien indicis de fer trampa per part de l’alumne, la nota de 
l’examen serà 0. 
Els exercicis dels treballs per part dels alumnes es fan i es faran escrits a mà en un paper i enviant 
fotos del mateix a google classroom.  
A partir de dia 27/04/2020, els exercicis per pujar nota es faran mitjançant la gravació d’un vídeo 
on aparegui l’alumne explicant, no llegint, tant preguntes teòriques com pràctiques. S’enviarà el 
vídeo al correu del professor o a google classroom. Es pren aquesta mesura per minimitzar la 
possibilitat que l’alumne faci trampes. Malauradament bastants alumnes n’han fet durant les 
primeres 5 setmanes de confinament amb activitat docent. 
 
Els 2 exàmens proposats per pujar nota es faran per internet i s’intentaran prendre les mesures 
més adients per que l’avaluació sigui el més fiable possible. 
Els exàmens per recuperar les 2 avaluacions es faran per internet i s’intentaran prendre les 
mesures més adients per que l’avaluació sigui el més fiable possible. Els alumnes que han seguit 
el curs ja han fet la recuperació de la 2a avaluació. 
  
  
Alumnes amb 1a avaluació suspesa o amb 1a i 2a avaluació suspesa i que la mitjana 
aritmètica no arrodonida de les 2 avaluacions no arribi a 5: 
  

-       Criteris d'avaluació: 
- S’avaluaran els blocs 1, 2 i 3 (excepte l’E.A.A. 1.6 i els continguts relacionats) 

amb els seus respectius continguts, C.A. i E.A.A. i els objectius relacionats. Les 
competències que s’avaluaran son les explicades anteriorment. 

  
 

-       Criteris de qualificació: 
Per aprovar l’assignatura, l’alumne haurà de treure mínim un 5 de l’examen de recuperació 
de la 1a avaluació i aquesta nota, juntament amb la nota de la 2a avaluació farà mitjana 
aritmètica i el resultat d’aquesta mitjana no podrà ser inferior a 5. 
  

  
Alumnes amb 1a avaluació suspesa i que la mitjana aritmètica no arrodonida de les 2 
avaluacions arriba a 5: 
  

-       Criteris d'avaluació: 
  



- S’avaluaran els blocs 1, 2 i 3 (excepte l’E.A.A. 1.6 i els continguts relacionats) 
amb els seus respectius C.A. i E.A.A. i els objectius relacionats. Les 
competències que s’avaluaran son les explicades anteriorment. 

  
  

-       Criteris de qualificació: 
Per aprovar l’assignatura, l’alumne haurà de treure mínim un 5 de la mitjana aritmètica dels 
treballs de les U.D. 1-4 proposats pel professor. La nota de la recuperació serà una mitjana 
aritmètica dels 4 treballs. 

  
  
Alumnes que no han seguit o han abandonat l’assignatura abans del confinament: 
  

-       Criteris d'avaluació: 
- S’avaluaran els blocs 1, 2, 3, 4 i 5 amb els seus respectius  C.A. i E.A.A. i els 

objectius relacionats. Les competències que s’avaluaran son les explicades 
anteriorment. 

  
-       Criteris de qualificació: 

Per aprovar l’assignatura, l’alumne haurà de treure mínim un 5 tant de l’examen de recuperació de 
la 1a avaluació com el de la 2a avaluació. La nota ordinària serà la mitjana aritmètica de les notes 
de la recuperació de la 1a i 2a avaluació. 

  
  
Alumnes que vulguin pujar nota: 
  

-       Criteris d'avaluació: 
- S’avaluaran tots els blocs (total o parcialment) explicats a l’apartat de 

continguts, C.A. i E.A.A. amb els seus respectius continguts, C.A. i E.A.A. i els 
objectius relacionats. Les competències que s’avaluaran son les explicades 
anteriorment. 

  
-       Criteris de qualificació: 
Per incrementar la nota mitjana de les 2 avaluacions fins, com a màxim, 1 punt es 
valoraran: 

- els treballs i el seguiment fet (feina diària) des del 14/03/2020 fins dia 
24/04/2020. Sobre 10 punts, els treballs ponderen un 50% i la feina diària un 
altre 50%. 

- els exercicis (i el seu seguiment) relacionats amb tots els blocs de continguts 
treballats al llarg del curs. Aquests exercicis seran teòrics i pràctics. 

  
Es podrà pujar la nota mitjana (no arrodonida) de les 2 avaluacions fins a màxim 1 
punt de la següent manera: 

- els treballs i el seguiment fet (feina diària) des del 14/03/2020 fins dia 
24/04/2020 podrà sumar fins a 0,3 punts. Es farà una regla de tres per 
calcular l’increment de nota. Per exemple, tenir un 10 significarà tenir 0,3 
punts. 

- els exercicis (i el seu seguiment) relacionats amb tots els blocs de 
continguts treballats al llarg del curs podran sumar fins un màxim de 0,7 



punts. Es farà una regla de tres per calcular l’increment de nota. Per 
exemple, tenir un 10 significarà tenir 0,7 punts. 

  
Es recorda que si dels exercicis no es fan o no s’entreguen tots, els no fets o no 
entregats tindran una puntuació de 0 i faran mitjana aritmètica amb la 
resta.Sempre que no es demostri que l’alumne no ho ha pogut fer per una 
causa justificada. 

  



 
 

DIBUIX TÈCNIC II 
1. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 

 
.Dos  tipus de criteris d’avaluació i qualificació A i B : 
 
          A - Criteri per Alumnes amb 1a i/o 2a avaluació suspesa: 
Els alumnes que tinguin una avaluació suspesa hauran de realitzar treballs específics per 
recuperar l’avaluació. 
Per tal de superar l’assignatura, l’alumnat, individualment, acordarà amb el professor un itinerari 
personalitzat de recuperació d’aquells elements del currículum dels quals varen obtenir una 
avaluació negativa inferior a 5 durant el període presencial.  
El alumne que amb 1a i/o 2a avaluació suspesa hagi fet les feines de recuperació d’aquest 
període, estarà aprovat a la avaluació final. 
Però el alumne que hagi recuperat, també podrà opcionalment pujar mes la nota, realitzant les 
activitats d'ampliació i repass. 
   
Càlcul de la nota Criteri A :  
Nota final Ordinària amb 1a i/o 2a avaluació suspesa i les activitats de recuperació no 
realitzades : 
Se analitzarà cas per cas y se farà un  seguiment personalitzat amb intenció de que el alumne 
pugui recuperar de manera individualitzada.  
Però en cas que no pugui recuperar, la nota final serà la mitjana entre la 1a i 2a avaluació. 
 
Nota final Ordinària  amb 1a i/o 2a avaluació suspesa i les activitats de recuperació 
realitzades : 
Se analitzarà cas per cas y se farà un  seguiment personalitzat amb intenció de que el alumne 
pugui recuperar de manera individualitzada. 
La nota final serà aprovat amb les activitats de recuperació realitzades correctament.  
La nota final serà la mitjana entre la 1a i 2a avaluació més els punts sumats per les activitats de 
recuperació realitzades correctament. 
I podrà pujar mes nota , realitzant les activitats d'ampliació del criteri B. 
 
                B -  Criteri per Alumnes amb 1a i 2a aprovades: 
Els alumnes que tinguin les avaluacions aprovades podran realitzar opcionalment  treballs 
específics per ampliar i/o repassar els continguts de l’avaluació. 
Les feines d'ampliació i repàs d’aquest període es computarán per pujar la nota. 
  
Càlcul de la nota Criteri B: 
Nota final Ordinària amb 1a i 2a avaluació aprovada i les activitats de recuperació 
realitzades : 



La nota final serà la mitjana entre la 1a i 2a avaluació més els punts sumats per les activitats de 
repàs i/o ampliació de temari realitzades correctament. 
 
* En tots el casos : 
Durant aquest període tots els alumnes han d’entregar les feines mitjançant la plataforma Google 
Classroom o  email ( pero será un  seguiment personalitzat amb intenció de que el alumne pugui 
recuperar i/o avanzar i/o repassar temari según cada cas) 
Amb intenció de afavorir el treballs de l'alumnat , no se valorarà cada activitat amb nota per cada 
treball , sinó que se valoraran totes les activitats realitzades en el seu conjunt. 
  



 

Hª DE LA FILOSOFIA 
1. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials 

 
- Alumnes amb 1a i/o 2a avaluació suspesa: 

 
Els/les alumnes de segon d’Història de la Filosofia que de mitjana entre la primera i la segona avaluació tinguin                   
una nota inferior a 5, podran recuperar aquella/es avaluació/ns que tinguin suspesa/es mitjançant treballs o               
videoconferència a través de l’aplicació Meet de la plataforma Classroom sobre continguts referits a les citades                
avaluacions no superades.  

Una vegada recuperada l’avaluació o avaluacions suspeses, el conjunt d’aquestes tasques no presencials 
s’afegiran a la nota mitjana d’entre la primera i la segona avaluació per pujar nota, i hauran de referir-se a 
continguts essencials del currículum ja citats.  

- Alumnes amb 1a i 2a avaluació aprovada:  
 
Els/les alumnes de segon d’Història de la Filosofia que de mitjana entre la primera i la segona avaluació tinguin                   
una nota superior a 5, podran augmentar (no baixar) la qualificació mitjançant activitats i/o treballs lliurades des                 
de dia 13 de març fins dia 19 de juny. Aquestes activitats i/o treballs tindran la ponderació següent: 

· Les activitats presentades telemàticament des de la suspensió de classes podran pujar fins a un                
màxim de 1’5 punts, sempre que les possibilitats de confinament ho permetin, i que es respectin la                 
següent condició: 

  -        Que la mitjana de les tasques sigui igual o superior a cinc. 

Només podran beneficiar-se d’aquesta baremació de 1’5 punts aquells alumnes que tinguin la primera i la                
segona avaluació aprovada, o abans hagin recuperat com s’indica al punt anterior. 

El conjunt d’aquestes tasques baremades amb la puntuació global citada s’afegiran a la nota mitjana d’entre la                 
primera i la segona avaluació, i hauran de referir-se a continguts essencials del currículum ja citats. 

 

 

  



 

FÍSICA I QUÍMICA 
2.2. Criteris de qualificació 
 
A causa de la la situació d’alarma sanitària, cal modificar els criteris de qualificació establerts a                
començament de curs.  
 
Les tasques lliurades durant el període de confinament donaran com a resultat la nota de la                
tercera avaluació. Aquesta nota es calcularà fent la mitjana de totes les tasques realitzades.              
Qualsevol tasca no lliurada sense justificació o per sota del 50% de correcció es considera un                
zero. 
 
Les qualificacions de la primera i segona avaluació inferiors a 5 poden ser actualitzades mitjançant               
les recuperacions citades a l’apartat 2.1.1. 
 
La nota de la convocatòria ordinària de juny serà el major dels següents dos valors: 
 

1) La mitjana de la primera i segona avaluació. 
2) La mitjana ponderada de les tres avaluacions, donant una pes ponderal del 40%             

tant a la primera com a la segona avaluació i un pes ponderal del 20% a la tercera. 
  



 

HISTÒRIA I GEOGRAFIA 
1. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 

 
- Alumnes amb 1a i/o 2a avaluació suspesa: 

Es començarà en el mes d’abril i maig a recuperar exàmens del curs actual i anterior a la data                   
del 14 de març. Començant per aquells alumnes que ho tenen tot aprovat al llarg del curs i                  
només tenen pendent el darrer examen presencial (dia 12 o 13 de març). Es farà un examen                 
oral (per Meet i s’enregistrarà) seguint les pautes de la prova PBAU (màxim 20 minuts).               
L’alumne tria el dia per fer-lo. 

-Segon grup, començar a recuperar exàmens puntuals de la segona avaluació suspesa i que              
tenen aprovada la primera. Es farà un examen oral seguint les pautes de la prova PBAU                
(màxim 20 minuts). L’alumne tria el dia per fer-lo. 

-Tercer grup, començar a recuperar exàmens puntuals de la primera avaluació suspesa i que              
tenen aprovada la segona. Es farà un examen oral seguint les pautes de la prova PBAU                
(màxim 30 minuts). L’alumne tria el dia per fer-lo. 

Quart grup, els alumnes que tenen suspesa la primera i la segona avaluació. Faran un               
examen global per cada avaluació a partir de les preguntes, textos i mapes de la prova PBAU. 

- Alumnes amb 1a i 2a avaluació aprovada:  
Els criteris d’avaluació seran el lliurament de les tasques obligatòries relacionades amb els             
continguts esmentats al punt 1 i a la preparació de la PBAU.Hi haurà cinc tasques obligatòries                
de les proposades per l’obtenció de la nota màxima (10%), sempre i quan la situació familiar                
ho permeti. Es farà una mitja de la primera i la segona avaluació i es sumarà fins a un 10% del                     
total de la nota corresponent a les tasques realitzades en el tercer trimestre. Aquest              
percentatge permetrà augmentar la nota a l’avaluació ordinària. 

 
 

 

 

  



 

LLENGUA I LITERATURA CATALANES 
1. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 

 
 
Pel que fa al seguiment de l’assignatura i als criteris de qualificació que tindrem presents a 
l’hora d’avaluar-los, cal que distingim entre: 
 
1. Alumnes amb la 2a avaluació suspesa: 
Se’ls farà un seguiment individualitzat per tal que puguin recuperar aquells elements del 
currículum que es varen treballar durant el període presencial i dels quals varen ser 
avaluats negativament. 
Els criteris de qualificació que es tindran en compte seran: 

30% mitjana de la nota de les tasques presentades durant el confinament. 
70% Prova oral dels continguts teòrics treballats abans de confinament i prova            
escrita per valorar l’assoliment dels aspectes d’ortografia i gramàtica treballats          
abans del confinament i també l’habilitat per elaborar un text de creació pròpia. 

2. Alumnes amb la 2a avaluació aprovada: 

La mitjana de la nota obtinguda a les tasques presentades durant el confinament, així              
com l’actitud davant l’assignatura, millorarà la nota obtinguda a la segona avaluació fins a              
2 punts.  

 

  



 

MATEMÀTIQUES: MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS II 
1. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 

 
● Alumnes amb Blocs de matèria suspesos: 

Es pujaran al Classroom les indicacions necessàries per estudiar i fer les activitats de              
recuperació. 
L'alumne haurà de demostrar que ha realitzat les tasques programades al seu dossier i              
finalment, al mes de juny, es faran les proves corresponents a cadascun dels blocs que               
estaven suspesos a data de l’inici del confinament. 

 
De tota manera, es fa èmfasi en el fet que els continguts que s’impartiran en període de                 
confinament són importants per afrontar el curs vinent. Si no es poden estudiar ara en la                
seva totalitat, és molt convenient que es faci durant l'estiu. 

 
● Alumnes amb els Blocs de matèria aprovats impartits abans del confinament: 

Es pujaran al Classroom les indicacions necessàries per estudiar i fer les activitats de la               
matèria nova que se seguirà impartint a partir de l'inici del confinament i que és del tot                 
esencial per abordar amb garanties el curs vinent. 
 
Distingim dos casos: alumnes que volen realitzar només tasques i alumnes que realitzaran             
tasques i exàmens. 
 
Pel que fa a les tasques, l'alumne haurà de demostrar que ha realitzat correctament les               
activitats al seu dossier i les haurà de lliurar al professor a través del classroom. Això                
suposarà, com a màxim, un augment d'1 punt sobre la nota mitjana. 
 
Quant als alumnes que també volen realitzar proves, s'ha de tenir en compte que no               
podran baixar la mitjana que l'alumne tenia a l'inici del confinament. Aquestes proves es              
valoraran positivament amb un màxim d'1 punt. 
 
En resum, la feina feta durant el període de confinament, pot suposar un augment de la                
mitjana de fins a 2 punts. 

  



 

MATEMÀTIQUES: MATEMÀTIQUES II 
1. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 

 
● Alumnes amb Blocs de matèria suspesos: 

Es pujaran al Classroom les indicacions necessàries per estudiar i fer les activitats de              
recuperació. 
L'alumne haurà de demostrar que ha realitzat les tasques programades al seu dossier i              
finalment, al mes de juny, es faran les proves corresponents a cadascun dels blocs que               
estaven suspesos a data de l’inici del confinament. 

 
De tota manera, es fa èmfasi en el fet que els continguts que s’impartiran en període de                 
confinament són importants per afrontar el curs vinent. Si no es poden estudiar ara en la                
seva totalitat, és molt convenient que es faci durant l'estiu. 

 
● Alumnes amb els Blocs de matèria aprovats impartits abans del confinament: 

Es pujaran al Classroom les indicacions necessàries per estudiar i fer les activitats de la               
matèria nova que se seguirà impartint a partir de l'inici del confinament i que és del tot                 
esencial per abordar amb garanties el curs vinent. 
 
Distingim dos casos: alumnes que volen realitzar només tasques i alumnes que realitzaran             
tasques i exàmens. 
 
Pel que fa a les tasques, l'alumne haurà de demostrar que ha realitzat correctament les               
activitats al seu dossier i les haurà de lliurar al professor a través del classroom. Això                
suposarà, com a màxim, un augment d'1 punt sobre la nota mitjana. 
 
Quant als alumnes que també volen realitzar proves, s'ha de tenir en compte que no               
podran baixar la mitjana que l'alumne tenia a l'inici del confinament. Aquestes proves es              
valoraran positivament amb un màxim d'1 punt. 
 
En resum, la feina feta durant el període de confinament, pot suposar un augment de la                
mitjana de fins a 2 punts. 

  



 
 

TIC 
1. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 

 
-Alumnes amb la primera  i/o segona avaluació  suspesa: Hauran de fer les tasques encomanades 
per tal d’assolir els objectius en color negre. 
-Alumnes amb la primera i segona avaluació aprovada. Per a aquest alumnes es farà la mitja 
aritmètica de la primera i la segona avaluació. Podran pujar fins a 1, 5 punts la nota final en  base 
a les feines que sel’s encomani per tal d'assolir  els objectius establerts a la fase de confinament ( 
en color blau) 
 
 
 


