ESO
Criteris d’avaluació i recuperació. Curs 2019-2020
3a avaluació i avaluació final i extraordinària

Departament
CIÈNCIES
NATURALS

Curs i matèria

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació
60% deures online
40% Avaluem online

Criteris de recuperació de
la 1a i 2a avaluació
Dossiers de recuperació

100% realització d’una
presentació

És quadrimestral, la nota
definitiva és la de la 3a
avaluació.
Dossiers de recuperació

CIÈNCIES
NATURALS

1r
Biologia i
Geologia
2n
Optativa Flora i
fauna
3r
Biologia i
Geologia
4t
Opt. Biologia

EDUCACIÓ
FÍSICA

1r, 2n, 3r i 4t
Educació física

Qualificació de les tasques
de confinament
proposades i lliurades.

EDUCACIÓ
VISUAL I
PLÀSTICA

1r, 3r i 4t
Educació
visual i plàstica

Activitats realitzades.

CIÈNCIES
NATURALS
CIÈNCIES
NATURALS

40% deures online
60% examen online
20% deures online
80% exàmens online
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Criteris d’avaluació final i extraordinària
Per curs: Mitjana aprovada de les tres avaluacions
si la nota no és inferior a la mitjana de les dues
primeres avaluacions; en cas contrari només es
tindrà en compte aquesta mitjana dels 2 primers
trimestres.
Recuperacions finals: Dossiers de recuperació per
avaluacions.
Avaluació extraordinària: Dossier de recuperació
de tot el curs.

Dossiers de recuperació
Una avaluació no assolida: si
es lliuren correctamente les
tasques de la 3a, s’aprova el
curs. Si no, s’han de fer les
tasques de recuperació del
trimestre suspès.
Dues avaluacions no
assolides: s’han de fer les
tasques de recuperació
proposades.
Si s’aprova la 3a avaluació
es recupera la 1a i la 2a.
Si no s’aprova la 3a, es farà
una activitat de recuperació.

1

Final: mitjana de les dues primeres avaluacions
amb possibilitat de millorar nota si es lliuren
correctament les tasques de la tercera.
Extraordinària: tasques complementàries
proposades.

Final: mitjana de les dues primeres avaluacions,
que pot millorar si s’han lliurat correctament les
activitats del 3r trimestre.
Extraordinària: activitat de recuperació final global.
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Departament

Curs i matèria

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació

Criteris de recuperació de
la 1a i 2a avaluació

Criteris d’avaluació final i extraordinària

FILOSOFIA

4t
Filosofia

Treballs i deures
proposats pel professor/a.

Treball relacionat amb el
temari de les avaluacions a
recuperar proposat pel
professor/a.

Avaluació final: A la mitjana del curs se li afegirà
fins a un punt en positiu resultat dels treballs i
deures entregats durant la 3a avaluació.
Avaluació extraordinària: Elaboració d'un treball
seguint el model de les recuperacions (treball
relacionat amb el temari proposat pel professor/a).

FÍSICA I
QUÍMICA

2n, 3r i 4t
Física i
Química

Nota de les activitats,
deures i treballs realitzats
en el tercer trimestre.

Recuperació del primer
trimestre: es va fer al segon
trimestre.

Avaluació final
La nota final de curs és la mitjana ponderada de les notes
dels tres trimestres:
Nota final = (0.4 • nota 1r trimestre) + (0.4 • nota 2n
trimestre) + (0.2 • nota 3r trimestre)

Recuperació del segon
trimestre: nota del dossier
d’activitats.

La nota del tercer trimestre no pot baixar la nota mitjana
del primer i segon trimestre (50% cada trimestre).
Es donarà per aprovat el curs si s’aproven dos o tres
trimestres.
Si s’aprova només un trimestre, cal recuperar tota la
matèria a final de curs.
Si no s’aprova cap trimestre, cal recuperar tota la matèria
a final de curs.
Millora de nota a final de curs
Es demanarà un dossier d’activitats. L’alumne/a pot
millorar la nota del curs un punt en els casos següents: si
la nota mitjana del curs és un AS i obté un AN o AE.
Si la nota mitjana del curs és un AN i obté un AE.
Avaluació extraordinària
Dossier d’activitats o treball proposat pel professor/a.
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Curs i matèria

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

1r, 2n, 3r i 4t
Geografia i
Història

Els alumnes que lliurin
fetes suficientment les
activitats proposades i en
el temps determinat,
aproven la 3a avaluació.

LLENGUA
CASTELLANA

1r, 2n, 3r i 4t
Llengua
castellana i
literatura

Presentació i correcta
realització de les activitats
de recuperació i millora.

Criteris de recuperació de
la 1a i 2a avaluació
La recuperació de la 1a ja ha
estat realitzada.
Per la recuperació de la 2a,
es proposaran activitats a
realitzar en un temps
determinat. Se supera la
avaluació si l'alumne lliura les
activitats suficientment
realitzades i en la data
fixada.
La 1a avaluació va ser
objecte de recuperació
específica.
Si s’aprova la 3a avaluació,
es recupera la 2a.

Criteris d’avaluació final i extraordinària
Per a l'avaluació final, els alumnes que tinguin dues
avaluacions aprovades, aproven el curs. La nota de
la tercera avaluació pot mantenir o pujar la nota
global.
Els alumnes que no hagin superat dues avaluacions
han de realitzar la prova extraordinària.
En cas de no ser possible la prova presencial, es
convocarà l'alumne a una prova individual oral en
línea.
Si l’alumne ha aprovat les dues primeres
avaluacions, la nota final serà la mitjana de les
notes d’aquestes. Aquesta nota pot millorar fins a
1,5 punts si s’han lliurat correctament les activitats
de la 3a avaluació.
Si l’alumne ha suspès les dues primeres
avaluacions, pot recuperar la matèria si aprova les
tasques de recuperació i millora de la 3a avaluació.
Si un alumne no ha aprovat cap avaluació, haurà de
realitzar una activitat avaluativa final global
(avaluació final). Si no aprova l’avaluació final,
haurà de realitzar l’activitat avaluativa final global de
l’avaluació extraordinària.
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Curs i matèria

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació

Criteris de recuperació de
la 1a i 2a avaluació

Criteris d’avaluació final i extraordinària

LLENGUA
CATALANA

1r, 2n 3r i 4t
Llengua
catalana i
literatura

Es valorarà el lliurament i
la qualitat de les tasques
presentades.

Amb les dues avaluacions no
assolides: hi haurà tasques
específiques de les parts per
recuperar.

Qüestions o activitats de competències bàsiques.
La 3a avaluació permetrà millorar la qualificació
final, però no empitjorar-la.

LLENGUA
FRANCESA

1r, 2n, 3r
Llengua
francesa

Lliurament de les tasques
(Redaccions, deures i
vídeos)

Avaluació contínua.

Mitjana de les dues primeres avaluacions que pot
millorar si s’ha lliurat les tasques de la tercera.

4t
Llengua
francesa

Lliurament de les tasques
(Redaccions i deures)

Avaluació contínua.

Mitjana de les dues primeres avaluacions que pot
millorar si s’ha lliurat les tasques de la tercera.

4t
Llatí

La nota s’obtindrà de les
tasques realitzades.

La nota de la 3a aprova les
dues anteriors.
En cas de no aprovar la 3a
l’alumne farà una tasca, tipus
qüestionari o petit treball.

Les tasques setmanals s’afegirien a la nota final
amb 1 punt com a màxim
En cas de no superar la matèria, l’alumne farà un
treball del temari triant el tema que més li interessi.

1r, 2n 3r i 4t
Llengua
anglesa

Avaluarem el 3r trimestre
a partir de les tasques
entregades, que tindran el
valor del 100% de la nota.

Fem avaluació contínua amb
tasques o treballs.

1r, 2n 3r i 4t
Llengua
alemanya

Tests, deures,
presentacions, tasques
orals i escrites.

Presentar tots els exercicis i
tasques (relacionats amb la
matèria de l’avaluació no
superada) durant el 3r
trimestre.

LLENGUA
FRANCESA
LLENGÜES
CLÀSSIQUES

LLENGÜES
ESTRANGERES

LLENGÜES
ESTRANGERES
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Proposem una tasca o treball al Moodle per
recuperar la matèria i/o les lectures pendents en la
prova extraordinària en aquells casos en que
clarament l’alumnat no ha assolit les competències.
L’alumne/a haurà de dur a terme una sèrie
d’exercicis i tasques relacionats amb la matèria no
superada.
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Curs i matèria

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació

Criteris de recuperació de
la 1a i 2a avaluació
Durant el període de classes
presencials ja s’ha realitzat
la recuperació de la 1a
avaluació i de la major part
de les proves ordinàries de la
2a avaluació.

Criteris d’avaluació final i extraordinària
Avaluació final: L’alumnat que tingui qualificació
positiva de la 1a i la 2a avaluacions supera
l’avaluació final i la seva qualificació estarà d’acord
amb les qualificacions obtingudes a les dues
avaluacions i matisada pel desenvolupament que
hagi fet de les tasques encomanades durant la 3a
avaluació. Si té qualificació positiva de la 2a però no
de la 1a, aprova l’avaluació final si ha superat la
prova de consolidació del 1r bloc i ha mostrat
millora dels aprenentatges amb les tasques
encomanades durant el 3r trimestre. Els casos amb
la 1a aprovada i la 2a suspesa es consideraran
individualment. L’alumnat que tingui qualificació
negativa de la 1a i la 2a avaluacions haurà de fer
les proves extraordinàries que consistiran en la
realització d’un examen global.

MATEMÀTIQUES

1r, 2n 3r i 4t
Matemàtiques

A l’informe i qualificació es
valorarà la realització
acurada de les tasques
d’aprenentatge
encomanades durant el
tercer trimestre i lliurades
telemàticament. La
superació de la tercera
avaluació no pressuposa
la de les anteriors.

MÚSICA

1r, 2n i 4t
Música

Per aprovar caldrà
entregar i aprovar les
tasques de la 3a
avaluació.

Es recuperarà la 1a i la 2a
avaluació entregant i
aprovant
les tasques de la 3a
avaluació.

La nota final serà la mitjana de les dues primeres
avaluacions, que pot millorar si s’han entregat i
aprovat les tasques de la tercera.
L’alumnat que no aprovi per curs haurà de presentar
un dossier amb les activitats dels tres trimestres i fer
una prova.

RELIGIÓ

1r, 2n 3r i 4t
Religió

Es mantindrà la nota de la
segona avaluació, o en
qualsevol cas es podrà
millorar.

Es realitzaran dues tasques
per a assolir els continguts
que s’han de recuperar.
Es vetllarà per a què

S’avaluarà de forma diversa i personalitzada.
Es vetllarà per a què tot l’alumnat pugui assolir el
curs.
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TECNOLOGIA

Curs i matèria

1r, 2n 3r i 4t
Tecnologies
4t
Informàtica

Criteris d’avaluació de la
3a avaluació
Es tindrà en compte
l’actitud proactiva de
l’alumnat en la realització
de les tasques
proposades.

Criteris de recuperació de
la 1a i 2a avaluació
l’alumnat que ha suspès la
2a avaluació s’impliqui en
l’execució d’aquestes dues
tasques. Es tindrà més en
compte la predisposició per a
realitzar-les, que no pas el
resultat.

Avaluació satisfactòria de
les tasques lliurades per
mitjà d’entorns virtuals moodle, classroom,
tecno12-18-, entre les
quals s’hi inclouen
tasques de recuperació de
les avaluacions 1a i 2a
avaluació.

La 1a i 2a avaluació es
recuperen amb l’avaluació
satisfactòria de la 3a
avaluació, que inclou
activitats de recuperació
d’ambdues avaluacions.
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Criteris d’avaluació final i extraordinària

Avaluació final: tindrà en compte els resultats de
les avaluacions 1a i 2a. La 3a avaluació permetrà
millorar aquesta qualificació final, però no
empitjorar-la.
Avaluació extraordinària:
No haver superat la tercera avaluació, comporta que
no s’ha recuperat alguna de les avaluacions
anteriors (1a o 2a). En l’avaluació extraordinària,
l’alumne haurà de portar a terme satisfactòriament
una tasca globalitzadora que integri les principals
competències desenvolupades durant el curs.
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Recuperació de matèries pendents del curs anterior
•

Llengua catalana, castellana i literatura: es recupera la del curs anterior si s’aprova (AS) la matèria del curs actual, o bé si la nota de
l’activitat avaluativa final del curs actual és igual o superior a 4.

•

Ciències naturals: per recuperar la matèria de 1r d'ESO, hauran de presentar un dossier fet per la convocatòria de febrer o juny. 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 un dossier fet per la
convocatòria de febrer o juny. Si cursa i aprova l'optativa de Biologia i Geologia de 4t d'ESO queda aprovada la de 3r ESO.

•

Ciències socials: es recupera si s’aprova la matèria del curs actual. Si s’aprova la primera avaluació del curs actual s’aprova el curs anterior. En
cas contrari, cal presentar i aprovar un treball de recuperació durant la segona avaluació.

•

Educació física: treball teòric i pràctic proposat en cas que no estés recuperada durant el curs actual.

•

Educació visual i plàstica: es recupera 1r si s’aprova 3r. Es recupera 3r si s’aprova 4t. Si l'alumne no ha aprovat a través del sistema esmentat,
haurà de fer una tasca relacionada amb els continguts del curs, i que podrà trobar al Moodle. Es lliurarà a mdominguez@insernestlluch.cat seguint
les condicions i termini temporal que s’indicarà al Moodle.

•

Filosofia: es recupera aprovant un treball global de la matèria corresponent a la convocatòria de febrer o en l'extraordinària de juny.

•

Física i Química. 2n d’ESO: si l’alumne/a aprova la Física i Química de 3r aprova la Física i Química pendent de 2n. Si l’alumne/a no aprova la
Física i Química de 3r haurà d’entregar un dossier d’activitats. 3r d’ESO: si l’alumne/a aprova la Física i Química de 4t aprova la Física i Química
pendent de 3r. Si l’alumne/a té la Física i Química pendent de 3r i no cursa Física i Química de 4t, haurà d’entregar un dossier d’activitats.

•

Llengua anglesa: l’alumnat amb l’anglès suspès del curs anterior haurà de fer una tasca extraordinària a final de curs per demostrar que ha assolit
les competències del curs anterior (en cas que no hagi aprovat el curs actual. En cas d’aprovar-lo, aprovarà automàticament el curs anterior)
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•

Llengua alemanya: L’alumnat amb l’alemany suspès del curs anterior haurà de fer una tasca extraordinària a final de curs per demostrar que ha
assolit les competències del curs anterior (en cas que no hagi aprovat el curs actual. En cas d’aprovar-lo, aprovarà automàticament el curs
anterior).

•

Matemàtiques: donat que durant el curs els alumnes que van suspendre l’assignatura del curs anterior ja han disposat de dues oportunitats per
recuperar-la abans del confinament, ara només els queda l’oportunitat de presentar-se a un examen on line, en convocatòria extraordinària, a
realitzar durant el mes de juny. A criteri del seu professor, es podrà valorar la realització d’alguna feina suplementària, que en cap cas substituirà
l’examen dit anteriorment.

•

Música: per recuperar la matèria de música de 2n caldrà fer les tasques que consten al Moodle i enviar-les al correu
musicamargalluch@gmail.com

•

Tecnologia: es recuperen si s'aprova la matèria del curs actual.
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