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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 

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 
s’aproven dues. A 
l'avaluació suspesa s’ha 
d’haver obtingut una 
nota mínima de 3. 

Exàmens per 
avaluacions. 

 

Examen global de la 
matèria. 

ECONOMIA (3R D'ESO) 

EMPRENEDORIA 

20% Exàmens, test i 
raonament 

40% Activitats aula i casa + 
Activitat final per avaluació 
de més consistència  

25% Portfoli quadern de tot 
el treball fet  

15% Presència, actitud i 
participació a l’aula 

La matèria és quadrimestral i 
es dividirà en tres unitats 
didàctiques 

Cada unitat didàctica tindrà 
una petita prova escrita, però 
el seu treball es valorarà més 
a partir del comportament a 
classe 

Si el global de totes tres 
unitats didàctiques és 
deficient, es recuperarà al 
final del quadrimestre a partir 
d’un treball que inclourà les 
tres unitats didàctiques. 

Si no es realitza el treball 
passaria a ser recuperada al 
juny  

Mitjana de les tres 
unitats didàctiques.  

Si a final del 
quadrimestre no es 
supera la matèria, es 
realitzarà de nou un 
treball pràctic que 
englobi les tres unitats 
didàctiques. 

 

 

Examen global de les 
tres unitats didàctiques. 
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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 

EDUCACIÓ FÍSICA Mitjana de les activitats 
d'avaluació de les diferents 
dimensions treballades al 
trimestre. 

No hi ha recuperació 
trimestral, es valora l'evolució 
de l'alumne. 

Mitjana de les diferents 
avaluacions. 

Si no assoleix el curs 
per mitjana, es 
proposen tasques de 
recuperació per a les 
avaluacions no 
assolides.  

Es proposen tasques 
teòrico-pràctiques. 

EDUCACIÓ VISUAL I 

PLÀSTICA (1R, 3R I 4T 

D'ESO) 

30% Exàmens 

70% Treballs, deures i 
actitud 

No es recupera la matèria per 
avaluacions. 

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions. 

Examen global de la 
matèria. 

Examen global de la 
matèria. 

FILOSOFIA (4T D'ESO) Es tindran en compte, d’una 
banda, els resultats 
obtinguts en les proves 
objectives o exàmens; i 
d’altra banda, el treball 
realitzat a l’aula i a casa, 
així com l’actitud de 
l’alumne/a. La presentació 
del dossier els dies de 
l’examen és una condició 
necessària per poder 
aprovar la matèria.  

Es valorarà la correcció 
gramatical i ortogràfica tant 
en els treballs com en els 
exàmens. 

80% Exàmens 

20% Dossier, actitud i treball 

Després de cada avaluació 
suspesa, els alumnes tindran 
l’opció de recuperar-la amb 
una prova escrita i lliurant les 
activitats fetes o millorades. 

Mitjana ponderada de 
les notes de les tres 
avaluacions. 

Es donarà per aprovat el 
curs si s’aproven dues o 
tres avalaucions. 

 

Si s’aprova només una 
avaluació o no se 
n’aprova cap, caldrà 
recuperar la matèria 
mitjançant una prova 
final de recuperació.  

En el moment de fer la 
prova caldrà presentar 
també el dossier de 
classe amb totes les 
activitats fetes. 

 

Prova extraordinària de 
recuperació. 
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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% Prova escrita 
30% Activitats i actitud 

3r i 4t 

80% Prova escrita 
20% Activitats i actitud 

Cada trimestre es realitzarà 
una prova de recuperació del 
trimestre anterior. 

Mitjana de les notes de 
les tres avaluacions si té 
les tres avaluacions 
aprovades o una 
avaluació suspesa. 

Si té dues o més 
avaluacions suspeses, 
prova final al mes de 
juny. 

Prova extraordinària i 
presentació de dossier 
d’activitats, que 
suposarà el 20% de la 
nota. 

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1r i 2n 

40% Proves (oral i/o escrita) 

50% Treball diari, llibreta, 
treballs escrits 

10% Actitud 

3r i 4t 

50% Proves 

30% Treballs (individual, 
grups cooperatius, en 
parella) 

10% Llibreta 

10% Actitud 

Presentació d’un treball o 
realització d’una prova de 
l’avaluació suspesa durant la 
segona avaluació i, si 
s’escau, a la tercera. 

Qualificació màxima: AS 

Dues avaluacions 
aprovades. Una de les 
avaluacions aprovades 
ha de ser la tercera. 

Prova escrita per 
avaluació suspesa. 

Prova escrita global de 
tota la matèria. 

LLATÍ (4T D'ESO) 60% Exàmens 

40% Dossiers, deures, 
feines diverses i actitud 

Examen i/o dossier de 
l’avaluació anterior. 

Aprovant la segona i la 
tercera avaluacions. 

Examen global de la 
matèria i presentació 
dels  treballs pendents. 

Examen global de la 
matèria. 

LLENGUA ALEMANYA 

(4T D'ESO) 

70% Exàmens 

30% Treballs, deures i 
actitud 

No es recupera la matèria per 
avaluacions. 

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

Examen global de la 
matèria. 

Examen global de la 
matèria. 



 

Criteris d’avaluació i recuperació 

ESO (curs 2020-2021) 

Criteris d’avaluació i recuperació (ESO) 4 25/11/20 

DEPARTAMENT 
 

Avaluació trimestral:  
què s’avalua 

Recuperació trimestral: 
quan i com 

 
Avaluació de final de curs: com 

 
Per curs                                 Examen final 

 

Avaluació 
extraordinària 

LLENGUA ANGLESA El 30% de la nota  
correspon a les tasques, 
activitats, deures i actitud.  

L’altre 70%, als exàmens 
fets durant el trimestre. 

 

No hi ha proves de 
recuperació durant el curs. 

Cal aprovar dues de les 
tres avaluacions, i una 
ha de ser 
necessàriament la 
tercera. 

 Cal aprovar també les 
proves dels llibres de 
lectura. 

Al juny (convocatòria 
ordinària) , hi ha un 
examen de tot el curs 
per aquells alumnes que 
no han superat la 
matèria o les lectures. 

Al juny (convocatòria 
extraordinària), hi ha un 
examen de tot el curs 
per aquells alumnes que 
no han superat la 
matèria o les lectures. 

LLENGUA ALEMANYA 70% Exàmens 

30% Redaccions, deures i 
actitud 

No hi ha proves de 
recuperació durant el curs 

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

Examen global de la 
matèria 

Examen global de la 
matèria 

LLENGUA CASTELLANA 

I LITERATURA 

1r i 2n 

60% Exàmens 

20% Lectures 

20% Treballs, deures, 
redaccions  i actitud 

 

3r i 4t 

70% Exàmens 

30% Lectures, treballs, 
deures, redaccions  i actitud. 

Examen de recuperació 
(80%) i dossier de l’avaluació 
(20%). 

Si s’aprova l’avaluació actual 
(AS), es recupera l’avaluació 
anterior. 

Les lectures poden ser 
objecte de recuperació 
específica. 

Amb les tres 
avaluacions aprovades. 

Amb dues avaluacions 
aprovades (una d’elles 
ha de ser la tercera) i 
amb una nota mitjana 
de les tres avaluacions 
igual o superior a 5. 

Examen global de la 
matèria. 

Examen global de la 
matèria. 

LLENGUA CATALANA I 

LITERATURA  

60% Exàmens  

40% Treballs, deures i 
actitud. 

Amb l’assoliment satisfactori 
a l'avaluació actual es 
recupera l'avaluació anterior. 

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

Examen global de la 
matèria. 

Examen global de la 
matèria. 
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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 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 tercera  
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  L’assignatura de MATEMÀTIQUES es divideix en dos blocs. 

80% Exàmens 

20% Actitud, puntualitat, treball a classe, deures... 

 La nota del bloc (1) serà la mitjana ponderada dels 
exàmens fets (tret d’un 5% de la nota que cada 
professora pot reservar per determinats ítems, de què 
haurà informat els alumnes). 

 Un cop acabat el bloc i després d’uns dies de repàs, tots 
els alumnes de realitzar un examen de bloc (2) que 
servirà per consolidar-ne els aprenentatges. 

 La nota final d’un bloc (3) es calcularà a partir de la 
nota (1) i de la nota de bloc (2). Si algun alumne suspèn 
la nota final (3) però ha aprovat l’examen de bloc (2), la 
nota final (3) serà substituïda per un 5. 

Per aprovar el curs, 
l’alumne ha d’haver 
aprovat, per separat, 
tots els blocs en què es 
divideix l’assignatura. 

1r, 2n i 3r  

Els alumnes amb algun 
bloc suspès, però no tot 
el curs, podran 
presentar-se a un 
examen de recuperació 
de la part suspesa. 

 

4t  

Examen de recuperació 
de tots els blocs 
suspesos. 

80 % Examen global de 
la matèria. 

20 % Dossier 

MÚSICA 40% Exàmens 

60% Interpretació, treballs, 
dossier i actitud 

Amb un 6 a l’avaluació actual, 
es recupera l’avaluació 
anterior. 

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions. 

Exàmens per 
avaluacions i treballs 
pendents. 

50% Examen global de 
la matèria. 

50% Feines i treballs del 
curs. 
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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 

RELIGIÓ 20% Actitud 

30 % Treball individual 

50% Treball cooperatiu 

Lliurament de les tasques 
pendents durant l’avaluació 
següent.  

Lliurament de les 
tasques pendents del 
curs.  

No n’hi ha. 

 

Lliurament de les 
tasques pendents del 
curs.  

TECNOLOGIES 1r i 2n: 

50% Exàmens  

50% Projectes, dossier i 
actitud davant de l’àrea 

3r i 4t: 

60% Exàmens  

40% Projectes, dossier i 
actitud davant de l’àrea 

NORMA GENERAL: s’han 
d’entregar les tasques 
encomanades de l’avaluació  

Examen de l'avaluació  i/o les 
tasques no lliurades de 
l’avaluació anterior.  

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions.  

Exàmens per 
avaluacions i treballs 
pendents. 

Examen global de la 
matèria i treballs 
pendents. 
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Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors 

BIOLOGIA I GEOLOGIA: Per recuperar la matèria de 1r d'ESO, s'hauran de presentar a un examen al mes 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-se als exàmens extraordinaris de febrer o juny. Si cursa i aprova l'optativa 
de Biologia i Geologia de 4t d'ESO, queda aprovada la de 3r ESO. 

EDUCACIÓ FÍSICA: Es recupera la matèria del curs anterior si s’aprova un examen teòric i pràctic a la convocatòria de febrer.  

EDUCACIÓ 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 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 d'ESO, s'hauran de presentar a un examen i lliurar un dossier a la convocatòria de febrer o juny.  A més, si s'aprova la matèria de 4t 
d'ESO queda aprovada la de 3r d'ESO. 

FÍSICA I QUÍMICA:  L’alumnat amb la matèria de 2n d'ESO suspesa s'haurà de presentar a l’examen extraordinari de la convocatòria de febrer, o de la de juny. 

Aquest examen consistirà en la realització d’una prova escrita i el lliurament d’un dossier. A més, si s’aprova la Física i Química de 3r d’ESO, queda aprovada 
l’assignatura de 2n d’ESO. 

L’alumnat de 4t d’ESO, tant si està cursant l’optativa de Física i Química de 4t com si no, i tingui suspesa l’assignatura de Física i Química de 3r, podrà recuperar 
aquesta si aprova els exàmens extraordinaris que es convoquin. Aquest examen extraordinari consistirà en la realització d’una prova escrita i el lliurament d’un 
dossier. A més, si cursa i aprova l’optativa Física i Química de 4t d'ESO, quedarà aprovada l’assignatura de 3r d'ESO. 

GEOGRAFIA I HISTÒRIA: Es recupera la matèria del curs anterior, si s’aprova la primera avaluació dels curs actual. Si no s’aprova, s’aplica el mateix criteri que per a 

la recuperació trimestral.  

LLENGUA ANGLESA, LLENGUA ALEMANYA: Es recupera la matèria pendent del curs anterior si s'aprova la primera avaluació del curs actual, o bé si es treu una 

mitjana de 4 o més de 4 en les tres avaluacions del curs actual.  

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA: Es recupera la del curs anterior si s'aprova (AS) la primera avaluació del curs actual, o bé si s’aprova un examen global de 
la matèria a la convocatòria de febrer. 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA: 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, o bé si la nota final del curs mostra un progrés significatiu en l’aprenentatge de manera que s’acosta a l’Assoliment satisfactori. 
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MATEMÀTIQUES: Les matèries de 1r i 2n es poden recuperar aprovant l’optativa RECUPERACIÓ DE MATEMÀTIQUES que s’imparteix durant el primer quadrimestre de 2n 

i 3r, respectivament. Si no s’aprova l’optativa, l’alumne s’haurà de presentar a un examen a la convocatòria de febrer (80%) i presentar un dossier en els dates que es 
determinin (20%). 

Per recuperar la matèria de 3r, l’alumne s’haurà de presentar a un examen a la convocatòria de febrer (80%) i presentar un dossier en els dates que es determinin 
(20%). 

MÚSICA: Es recupera fent un examen de la matèria del curs anterior a la convocatòria de febrer o juny. 

TECNOLOGIES: Els alumnes de 2n ESO i 3r d’ESO amb Tecnologia pendent de cursos anteriors poden recuperar-la aprovant la matèria del curs actual.  

L’alumnat de 4t d’ESO que cursa l’optativa de Tecnologia recupera la tecnologia pendent si aprova la del curs actual. 

L’alumnat de 4t d’ESO que no cursa l’optativa de Tecnologia i té la tecnologia pendent de cursos anteriors haurà de fer un dossier d’activitats i/o una prova en la 
convocatòria de pendents de febrer. 

LA RESTA DE MATÈRIES es recuperen si s'aprova la matèria del curs actual. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  


