
Criteris d'Avaluació i Recuperació
ESO

Departament Avaluació trimestral:
què s'avalua.

Recuperació trimestral: 
quan i com.

Avaluació de final de curs: com.

Per curs                            Examen final

Avaluació  extraordinària

BIOLOGIA

 I
GEOLOGIA

1r:
70% Exàmens 
30% Treballs, deures, 
dossier i actitud
3r i 4t:
80% Exàmens 
20% Treballs, deures, 
dossier i actitud

Examen de l'avaluació 
anterior.

Mitjana  aprovada de les 
tres avaluacions si aprova 
dues avaluacions. 
L'avaluació suspesa ha de 
tenir mínim de 3.

Exàmens per avaluacions. 70% Examen global de la 
matèria.
30% Feines d'estiu.

CIÈNCIES

SOCIALS

1r i  2n
60% Exàmens 
40% Treballs, dossier i 
actitud    
3r i  4t
70% Exàmens 
30% Treballs, dossier i 
actitud      

Examen de l'avaluació 
anterior i dossier.

Mitjana igual osuperior a 5 
de les tres avaluacions si 
s'han aprovat com a mínim 
dues avaluacions. Si s'ha 
suspès només la 3a 
avaluació cal fer un 
examen a final de curs.

Examen global de tota la 
matèria.

1r i 2n
50% Examen global de la 
matèria.
50% Feines d'estiu.
3r i 4t
70% Examen global de la 
matèria.
30% Feines d'estiu.

EDUCACIÓ FÍSICA 80% Proves pràctiques i 
treball de classe  
20% Actitud   

Prova pràctica i treball. Mitjana  aprovada de les 
tres avaluacions si aprova 
dues avaluacions. 
L'avaluació suspesa ha de 
tenir mínim de 3.

Proves i treball dels 
trimestres suspesos.

80% Proves globals de la 
matèria.
20% Feines d'estiu.

ED. VISUAL 
I PLÀSTICA

30% Exàmens
70% Treballs, deures i 
actitud

No es recupera la matèria 
per trimestres.

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions.

Examen global de la 
matèria.

70% Examen global de la 
matèria.
30% Feines d'estiu.
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Departament Avaluació trimestral:
què s'avalua.

Recuperació trimestral: 
quan i com.

Avaluació de final de curs: com.

Per curs                            Examen final

Avaluació  extraordinària

FÍSICA

 I
QUÍMICA

2n:
70% Exàmens 
30% Treballs, deures i 
actitud
3r i 4t:
80% Exàmens 
20% Treballs, deures i 
actitud

2n:
70% Examen de l'avaluació 
anterior 
30% Treballs, deures i 
actitud
3r i 4t:
80% Examen de l'avaluació 
anterior. 
20% Treballs, deures i 
actitud

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions si  aprova 
dues avaluacions.

Examen global de la 
matèria.

80% Examen global de la 
matèria.
20% Feines d'estiu.

LLATÍ 60% Exàmens
40% Dossiers, feines 
diverses i actitud

Examen de l'avaluació 
anterior.
 

Aprovant la 2a i la 3a 
avaluació.

Examen global de la 
matèria i treballs pendents

80% Examen global de la 
matèria.
20% Feines d'estiu.

LLENGUA 
ALEMANYA
(4T D'ESO)

70% Exàmens
30% Treballs, deures i 
actitud

No es recupera la matèria 
per trimestres.

Mitjana de les avaluacions 
superior a 5 o aprovant les 
tres avaluacions.

Examen global de la 
matèria.

90% Examen global de la 
matèria.
10% Feines d'estiu.

LLENGUA

ANGLESA

70% Exàmens
30% Treballs, deures i 
actitud

No es recupera la matèria 
per trimestres.

Aprovant dues avaluacions 
amb la condició que una de 
les dues sigui la tercera 
avaluació. A més, caldrà 
aprovar les lectures 
obligatòries per aprovar el 
curs.

Examen global de la 
matèria i de les lectures 
pendents.

90% Examen global de la 
matèria.
10% Feines d'estiu.

LLENGUA 
CASTELLANA

1r i  2n:
60% Exàmens.
40% Treballs, deures, 
lectures i actitud
3r i 4t:
70% Exàmens.
30% Treballs, deures, 
lectures i actitud

Amb un 6 a l'avaluació 
actual es recupera  
l'avaluació anterior si la 
nota d'aquesta és igual o 
superior a 3.

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions o bé 
aprovant la 3a avaluació i 
una de les altres dues, o 
bé aprovant la tercera 
avaluació amb una nota 
mínima de 6.

Examen global de la 
matèria.

80% Examen global de la 
matèria.
20% Feines d'estiu.
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Departament Avaluació trimestral:
què s'avalua.

Recuperació trimestral: 
quan i com.

Avaluació de final de curs: com.

Per curs                            Examen final

Avaluació  extraordinària

LLENGUA

CATALANA

60% Exàmens
40% Treballs, deures i 
actitud

Amb un 6 a l'avaluació 
actual es recupera  
l'avaluació anterior.

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions amb la 
condició que s'aprovi la 
3a avaluació i una de les 
altres dues avaluacions.

Examen global de la 
matèria.

80% Examen global de la 
matèria.
20% Feines d'estiu.

LLENGUA

FRANCESA 
(4T D'ESO)

 

70% Exàmens
30% Treballs, deures i 
actitud

Amb un 5 a l'avaluació 
actual es recupera  
l'avaluació anterior si la 
nota d'aquesta és igual o 
superior a 3.

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions o bé 
aprovant la 3a avaluació i 
una de les altres dues, o 
bé aprovant la tercera 
avaluació 

Examen global de la 
matèria.

90% Examen global de la 
matèria.
10% Feines d'estiu.

MATEMÀTIQUES 80% Exàmens
20% Treballs, deures i 
actitud

Exàmens per blocs durant 
el curs.

Aprovant tots els blocs de 
la matèria del curs.

Per a l'alumnat que tingui 
aprovat almenys un bloc.

80% Examen global de la 
matèria.
20% Feines d'estiu.

MÚSICA 50% Exàmens
50% Treballs, dossier i 
actitud

Examen de l'avaluació 
anterior.

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions.

Exàmens per avaluacions i 
treballs pendents.

50% Examen global de la 
matèria.
50% Feines d'estiu.

RELIGIÓ 10% Exàmens
90% Treballs, dossier i 
actitud

Examen de l'avaluació 
anterior i dossier.

Aprovant el dossier i una 
prova oral.

Exàmens per avaluacions i 
treballs pendents.

40% Examen global de la 
matèria.
60% Feines d'estiu.

TECNOLOGIES 1r i 2n:
50% Exàmens. 
50% Projectes, dossier i 
actitud
3r i 4t:
60% Exàmens. 
40% Projectes, dossier i 
actitud

Examen de l'avaluació 
anterior i/o dossier.

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions amb un 3 
o més en cada avaluació.

Exàmens per avaluacions i 
treballs pendents.

60% Examen global de la 
matèria.
40% Feines d'estiu.
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Recuperació de matèries pendents del curs anterior

• Ciències socials: Es recuperen si s'aprova la matèria del curs actual. Sí s'aprova la primera avaluació del curs actual s'aprova el curs anterior. En cas contrari,  
cal presentar i aprovar un dossier de competències bàsiques.

• Ed. Visual i Plàstica:  Per recuperar la matèria de 1r d'ESO, s'hauran de presentar a un examen i lliurar un dossier a la convocatòria de febrer, juny o  
setembre. A més, si s'aprova la matèria de 3r d'ESO queda aprovada la de 1r d'ESO.
Per recuperar la matèria de 2n d'ESO, s'hauran de presentar a un examen i lliurar un dossier a la convocatòria de febrer, juny o setembre. A més, si s'aprova la  
matèria de 3r d'ESO queda aprovada la de 2n d'ESO..

• Biologia i Geologia:  Per recuperar la matèria de 1r d'ESO, s'hauran de presentar a un examen al mes de febrer, juny o setembre. A més, si s'aprova la  
matèria de 3r d'ESO queda aprovada la de 1r d'ESO.
Per recuperar la matèria de 3r ESO cal presentar-se als examens extraordinaris de febrer, juny o setembre. Si cursa i aprova l'optativa de Biologia i Geologia  
de 4t d'ESO queda aprovada la de 3r ESO. 

• Física i Química:  Per recuperar la matèria de 2n d'ESO, s'hauran de presentar a un examen al mes de febrer, juny o setembre. A més, si s'aprova la matèria  
de 3r d'ESO queda aprovada la de 2n d'ESO. 
Per recuperar la matèria de 3r ESO cal presentar-se als examens extraordinaris de febrer, juny o setembre. Si cursa i aprova l'optativa de Física i Química de  
4t d'ESO queda aprovada la de 3r ESO.

• Llengua anglesa: Es recupera la del curs anterior si s'aprova la matèria del curs actual, o bé si s'aproven dues avaluacions de la matèria del curs actual, o bé 
si la nota final del curs actual és igual o superior a 4. A més, es proposaran tasques de recuperació per assolir les competències bàsiques.

• Llengua castellana i Llengua catalana: Es recupera la del curs anterior si s'aprova la matèria del curs actual, o bé si s'aprova una avaluació de la matèria del  
curs actual amb una nota mínima de 6. o bé si la nota final del curs actual és igual o superior a 4. 

• Matemàtiques: Per recuperar la matèria del curs anterior s'hauran de presentar a un examen al mes de febrer,  juny o al setembre i, a més, s'haurà de 
presentar un dossier. Per superar la matèria caldrà obtenir qualificació positiva en el conjunt de la prova i el dossier.

• Música: Es recuperen fent un examen de la matèria del curs anterior a la convocatòria de febrer, juny o setembre.

• Global optativa: Es recupera la global optativa del curs anterior si s'aprova la del curs actual, o bé es compensa havent aprovat totes les altres matèries  
pendents.

• La resta de matèries es recuperen si s'aprova la matèria del curs actual.
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