
 

Criteris d’avaluació i recuperació ESO 

Curs 2022 2023 

 

 

DEPARTAMENT 

Matèria 
AVALUACIÓ TRIMESTRAL 

(què s’avalua) 

RECUPERACIÓ 
TRIMESTRAL 

(quan i com) 

 

AVALUACIÓ DE FINAL DE CURS (com s’aprova) 

 

   Per curs                    Examen final 

 

BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 
1r 

60% Exàmens 

30% Treballs, deures, 

dossier 

10% Actitud 

 
3r i 4t 

70% Exàmens. 

20% Treballs, deures, 
dossier 
10% Actitud 
 

Examen de l'avaluació 
anterior i/o els treballs 
que pugui demanar el 

docent de la matèria. 

Mitjana aprovada de les  
tres avaluacions si 
aprova un mínim de 

dues avaluacions. 
 

Es fa un examen de 
l’avaluació/avaluacions 
suspesa/suspeses. 

CIÈNCIES SOCIALS 

1r i 2n ESO 

40% Proves (oral i/o escrita) 
50% Treball diari, llibreta, 
treballs escrits 

10% Actitud 

Presentació d’un treball o 
realització d’una prova de 
l’avaluació suspesa durant 

el 2n trimestre i, si s’escau, 
al tercer trimestre. 
Qualificació màxima: AS 
 

Dues avaluacions 
aprovades. Una de les 
avaluacions aprovada ha 

de ser la tercera. 

Lliurament d’un dossier 
i prova escrita amb 
preguntes del dossier. 

CIÈNCIES SOCIALS 

3r i 4t ESO  

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 
el 2n trimestre i, si s’escau, 

al tercer trimestre. 
Qualificació màxima: AS 
 

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

Lliurament d’un dossier 
i prova escrita amb 
preguntes del dossier. 
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EDUCACIÓ FÍSICA 70% Proves pràctiques  i 
treball de classe 
30% Higiene i Actitud 

(normativa EF) 

 

Prova pràctica i treball del 
trimestre no assolit (esports 
i expressió corporal). 

Avaluació continuada a la 
dimensió d’activitat física 
saludable. 

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions. 
 

Proves i treball 
dels trimestres no 
assolits. Avaluació 

continuada a la 
dimensió d’activitat 
física saludable. 

EDUCACIÓ VISUAL I 

PLÀSTICA 

1r 3r i 4t 

80% Activitats 

d’aprenentatge 

20% Actitud 

Lliurament dels treballs 

no presentats o millora 
d’algunes tasques ja 
realitzades. 

Mitjana de les tres 

avaluacions. 

Lliurament de tot el 

dossier del curs o 
dossier d’activitats 
on es treballen les 
competències 
bàsiques. 

 

FILOSOFIA 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. 

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

- Exàmens: 70% 
- Dossier de tema, activitats i 
actitud: 30% 

 

Després de cada avaluació 
suspesa i en funció dels 

continguts no assolits: 
- es realitzarà ja sigui amb 
una prova escrita,  
o  
- lliurament dels treballs no 

superats i/o no entregats,  
o  
- ambdues vies. 

La nota final de curs és 
la mitjana ponderada de 

les tres avaluacions 
superades. 
En cas de no superar 
algunes de les tres 
avaluacions, caldrà 

aprovar al juny un 
examen de recuperació (i 
en cas d’ incloure treballs 
no entregats o no 

superats, entregar-los 
ben realitzats). 

En cas de suspendre 
les tres avaluacions, al 

juny es realitzaria un 
examen global de 
recuperació i un treball 
en funció de les 
mancances de cada 

alumne/a. 
Es valorarà en un 70% 
la prova de la matèria i 
el 30% el treball escrit. 
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FÍSICA I QUÍMICA 2n 

70% Exàmens 

30% Treballs, deures i 
actitud 
 

3r i 4t 

80% Exàmens 

20% Treballs, deures i 
actitud 

2n 

70% Prova de recuperació 

30% Treballs, deures i 
actitud 
 

3r i 4t 

80% Prova de recuperació 

20% Treballs, deures i 
actitud 
 

Mitjana aprovada de les 
tres avaluacions si 
s’aproven dues 

avaluacions. 

 
 

 

Examen global de la 
matèria. 

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

 

Prova dels temes de 
l’avaluació anterior. 

Examen global de la 
matèria i treballs 
pendents.  

Examen global de la 
matèria.  

LLENGUA ALEMANYA 70% Exàmens 
30% Treballs, deures i 
actitud 

 

No es recupera la matèria 
per trimestres. 

Mitjana de les tres 
avaluacions. 

Examen global de la 
matèria. 

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. 



 

Criteris d’avaluació i recuperació ESO 

Curs 2022 2023 

 

 

DEPARTAMENT 

Matèria 
AVALUACIÓ TRIMESTRAL 

(què s’avalua) 

RECUPERACIÓ 
TRIMESTRAL 

(quan i com) 

 

AVALUACIÓ DE FINAL DE CURS (com s’aprova) 

 

   Per curs                    Examen final 

 

LLENGUA 

CASTELLANA 
1r i 2n 

60% Exàmens 
20% Lectures 

20% Treballs, activitats de 
les lectures, redaccions i 
actitud.  

3r i 4t 

70% Exàmens 
30% Treballs, activitats de 
les lectures, redaccions i 
actitud. 

 

 

Examen de recuperació, un 
80%, i el dossier de 
l’avaluació que s’ha de 

recuperar un 20%.  

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

Els continguts de les 
lectures seran objecte de 
recuperació específica, a 
criteri del/de la professor/a.  

Amb les tres avaluacions 
aprovades.  

Amb dues avaluacions 

aprovades (una ha de 
ser la tercera obliga-
tòriament) i amb una 
nota mitjana de les tres 

avaluacions igual o 
superior a 5.  

Si no s’aprova la 
matèria per curs, 
l’alumne/a s’haurà de 

presentar al juny a un 
examen global de la 
matèria.  

Nota final a 4t d’ESO 

Els resultats obtinguts a 
les competències 
bàsiques tindran 
repercussió a la nota 
final: 

- Molt alt + 1 
- Alt + 0, 75 
- Mitjà-alt + 0,5 
Si la nota de les com-

petències bàsiques és 
inferior a la nota del 
curs, pot tenir una 
penalització a la nota 
final de 0,5 fins a 1 

punt. 
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LLENGUA CATALANA 30% Dimensió comprensió 
lectora i dimensió literària 
30% Dimensió expressió 

escrita i dimensió literària 
20% Coneixement de la  
llengua 
10% Dimensió comunica- 

ció oral 
10% Dimensió actitudinal  
i plurilingüe 
 

Cal aprovar l’avaluació 
següent.  

Caldrà superar dues 
avaluacions i una d’elles 
ha de ser la tercera. La 

mitjana de les tres 
avaluacions no pot ser 
inferior a 5. 

Si no s’aprova 
l’avaluació continuada, 
l’alumne/a farà un 

examen final global de 
la matèria. 

LLENGUA FRANCESA 

 

70% Proves (parcials i 
trimestrals) 
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. 

Examen global de la 
matèria. 

MATEMÀTIQUES 1r ESO 

70% Exàmens 

20% Deures, puntualitat, 
treball i actitud a l’aula 
10% Dossier o llibreta 

 
2n ESO 

70% Exàmens 

20% Deures, puntualitat, 
treball i actitud a l’aula 

10% Dossier o llibreta 
 

Es farà una prova de 
consolidació al final de 
cada trimestre que 

servirà per recuperar 
l’avaluació amb AS si 
s’aprova. 
Tindrà caràcter 
acumulatiu, en el sentit 

que inclourà una mica de 
tot el temari fet durant 
l’avaluació corresponent. 

 

S'aprova el curs amb les 
tres avaluacions 
superades. També amb 

dues aprovades i una 
suspesa amb més de 3 
sempre i quan la nota 
mitjana sigui com a 
mínim un 5. 

 

En cas que la mitjana 
de les tres avaluacions 
no arribi al 5, caldrà 

aprovar l’examen final 
global. 
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3r i 4t ESO 

80% Exàmens 

20% Deures, puntualitat, 
treball i actitud a l’aula. 
 

MÚSICA 

1r 2n i 4t 

40% Treball (dossier) 

40% Exàmens  
20% Actitud 
A classe es realitzen 
activitats i pràctiques 

auditives que influeixen en 
les notes del treball i 
l’actitud. 

 

En funció dels continguts 

no superats, es farà una 
prova escrita i/o lliurament 
dels treballs no supe-
rats/entregats durant el 

següent trimestre. En cas 
que sigui el tercer trimestre 
el que s’ha de recuperar, la 
recuperació es farà a 

l’examen de final de curs. 
 

La nota final de curs 

és la mitjana 
ponderada de les tres 
avaluacions superades. 

En cas de no superar 

cadascuna de les tres 
avaluacions, caldrà 
aprovar l’examen final 
global. En cas de 

suspendre només una 
avaluació caldrà 
examinar-se només 
d’aquesta avaluació 

suspesa.  

RELIGIÓ Es realitzaran activitats 
individuals i grupals a l'aula  

(70 %) i alguna prova de 
síntesi (30 %). 

 

L’avaluació́ serà̀ continua i 
sumativa durant tot els 

trimestres. Es vetllarà 
perquè l'alumnat vagi 
recuperant les diferents 
tasques encomanades 
durant tot el curs, i que 

superi les competències 
clau.  

 

 

 

Mitjana ponderada de les 
tres avaluacions. 

En cas de no superar la 
tercera avaluació, 

caldrà superar una 
prova de síntesi 
competencial 
global. 
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TECNOLOGIES 

 

1r i 2n 

50% Exàmens 

50% Projectes, pràctiques, 
deures, dossier i actitud 

davant de l'àrea 

 

3r i 4t 

60% Exàmens 

40% Projectes, pràctiques, 

deures, dossier i actitud 
davant de l’àrea 

 

Examen de l’avaluació 
suspesa i/o realització dels 
deures pendents o 

suspesos. 

Mitjana aprovada de les  
tres avaluacions si 
aprova un mínim de 

dues avaluacions. 

Examen de les 
avaluacions suspeses 
i/o lliurament de treballs 

pendents. 
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RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS 
 

- Geografia i Història: aprovant la primera avaluació del curs d’enguany. Si no, presentant un dossier amb exercicis de la matèria suspesa del curs 
anterior. 
 
 - Física i Química: l’alumnat que estigui cursant 3r d’ESO i tingui suspesa la Física i Química de 2n, podrà recuperar-la realitzant les proves 
extra-ordinàries que es convoquin. La prova extraordinària consistirà en la realització d’una prova escrita i el lliurament d’un dossier. Es manté el 
criteri que si aprova la Física i Química de 3r d’ESO queda aprovada l’assignatura de 2n d’ESO. 
Referent a l’alumnat que estigui cursant 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 2n, 3r o ambdós nivells, podrà recuperar-les realitzant les proves extraordinàries que es convoquin. La prova extraordinària 
consistirà en la realització d’una prova escrita i el lliurament d’un dossier. Si cursa i aprova l’optativa de Física i Química de 4t d'ESO queda 
aprovada l’assignatura de 3r d'ESO i la de 2n. 
 
 - Educació visual i plàstica: per recuperar la matèria de 1r d’ESO s’haurà de presentar un dossier a la convocatòria de febrer. Per recuperar la 
matèria de 3r d’ESO, si s’aprova el 1r trimestre amb un AN es donen per assolides les competències bàsiques de 1r d’ESO. Si tot i això no es 
recupera, si s’aprova la final de 3r d’ESO recuperaria 1r d’ESO. 
 

- Biologia i Geologia: per recuperar la matèria de 1r d’ESO, s’hauran de presentar a un examen al mes de febrer. Per recuperar la matèria de 3r 
d’ESO cal presentar-se als exàmens extraordinaris de febrer o juny. 
 

- Llengua anglesa: es recupera la matèria 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: es recupera la matèria del curs anterior aprovant (AS) la 1a avaluació del curs actual o fent un examen global de la matèria a 
la convocatòria de febrer. 
 

- Llengua catalana: es recupera la matèria del curs anterior aprovant (AS) la 1a avaluació del curs actual o fent un examen global de la matèria a la 
convocatòria de febrer. 
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- Matemàtiques: per recuperar el curs anterior caldrà fer una prova extraordinària al segon trimestre del curs actual. Aquesta valdrà un 80%, essent 
el 20% restant la nota d’un dossier que l’alumnat haurà de dur fet el dia d’aquesta prova escrita. Si, malgrat tot, no s’aprova aquest examen, però se 
supera el curs actual, es considerarà aprovat el curs anterior amb un AS. 
 

- Música: es recupera la matèria pendent fent un dossier de la matèria del curs anterior que es lliurarà a la convocatòria de febrer.  
 

- Educació Física: es recupera la matèria pendent, aprovant el 1r trimestre del curs actual. 
 

- Tecnologia: a mitjans del 1r trimestre es lliurarà un dossier a l’alumnat amb la matèria de tecnologia pendent, que caldrà completar abans de la 
data de la prova escrita. La prova escrita es farà durant el 2n trimestre i estarà únicament formada per exercicis trets del dossier. D’aquesta manera 
ens assegurem que és l’alumnat qui ha respost el dossier i com a conseqüència sap contestar les preguntes en l’examen. 

Els alumnes de 2n ESO i 3r d’ESO podran superar el curs de tecnologia pendent si la seva evolució és positiva en algun dels dos terminis (de 
setembre fins a febrer; de febrer fins a maig). L’alumnat de 4t d’ESO que cursa l’optativa de tecnologia de 4t, recupera l’àrea pendent si la seva 
evolució és positiva en els terminis anteriors. L’alumnat de 4t d’ESO que NO cursa l’optativa de tecnologia de 4t i amb la tecnologia pendent de 
cursos anteriors, únicament poden acollir-se a l’avaluació extraordinària explicada anteriorment. 
 

- Global optatiu: es recupera el global optatiu del curs anterior si s’aprova el 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. 


