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CRITERIS D’AVALUACIÓ I
QUALIFICACIÓ PER

RECUPERAR PENDENTS

ESO i 1 BATX: La primera
avaluació valdrà un  40% i la
segona 60%. Per obtenir
aquests percentatges es
tindrà en compte la nota amb
decimals. La realització de
tasques durant  tercera
avaluació pot pujar fins a un
punt la nota que ja  tenen.

Si la mitjana de la primera i
segona avaluació és inferior
a 5, es faci l i taran les
mesures perque l’alumni
pugui recuperar, donat que el
tercer trimestre es fan
activitats de revisió de la
primera i segona avaluació.

 

2 BATX: Els criteris son els 
mateixos que a ESO, pero en
cas que l’alumne no aprovi 
l’assignatura un cop tinguda 
en compte la feina del tercer 

1r ESO: revisió d'unitats
a n t e r i o r s . V o c a b u l a r i :
routines, activities, the home,
places around town,weather,
a n i m a l s , g e o g r a p h i c a l
features, sport, clothes and
food. Grammar: to be, have
got, present simple, there is /
are, quantifiers, present
continuous, comparative,
superlative, as… as,  modals
(can, must, should). Writing:
revisió dels tipus de texte fets
durant el curs.
2n ESO: Revisió d'unitats 
anteriors: grammar: past 
tenses, future tenses, 
comparative and superlative 
adjectives
vocabulary: activities, verbs, 
adjectives, travel
writing: revisió de tipologies 
textuals treballades durant el 
curs 
speaking: monòlegs/ mini-
presentacions sobre temes 
treballats durant el curs

ESO i 1 BATX: La primera avaluació
valdrà un  40% i la segona 60%. Per
obtenir aquests percentatges es tindrà en
compte la nota amb decimals. La
realització de tasques durant  tercera
avaluació pot pujar fins a un punt la nota
que ja  tenen.

Si la mitjana de la primera i segona
avaluació és inferior a 5, es facilitaran les
mesures perque l’alumni pugui recuperar
donat que el tercer trimestre es fan
activitats de revisió de la primera i
segona avaluació.

 

2 BATX: Els criteris son els mateixos que a 
ESO, pero en cas que l’alumne no aprovi 
l’assignatura un cop tinguda en compte la 
feina del tercer trimestre, haurà de fer un 
examen de recuperació de segon de 
batxillerat. Aquest examen es farà 
presencialment si pot ser, i si no es farà 
individualment i de manera telemàtica.

AVALUACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA:

Cada professor es posarà en contacte 
amb els alumnes que tenen suspesos 
cursos anteriors. A ESO, per recuperar un
curs anterior, l’alumne haurà d’entregar 
un dossier de feines al professor que té 
aquest curs 19-20. La data d’entrega serà
el 8 de Juny de 2020.  Si es segueix amb 
el confinament, l’entrega serà online. En 
el cas que l’alumne tingui dificultats per 
accedir a internet, es cercaran 
alternatives per fer arribar i entregar la 
feina al professor.

A SEGON DE BATXILLERAT es farà un
examen de pendents al mes de Juny, en
el cas que encara es segueixi amb el
confinament aquest examen es realitzarà
mitjançant videoconferència.  Aquest
examen constarà de use of english
(40%) reading (30 %) writing (30 %)



trimestre, haurà de fer un 
examen de recuperació de 
segon de batxillerat. Aquest 
examen es farà 
presencialment si pot ser, i si
no es farà individualment i 
de manera telemàtica.

3r ESO: Revisió de temes 
anteriors (modules 1,2,3) 
i module 4: vocabulary: body,
health and nutrition
grammar: modal verbs
speaking:vídeo sobre rutines, 
entrevistes i preguntes online.
writing revisió dels tipus de 
texte fets durant el curs.
3r ESO PMAR: Revisió de 
temes anteriors. vocabulary: 
School subjects and school 
items, personality adjectives, 
the music, the body, the 
weather and natural disasters. 
Grammar: Present simple and
question words, Present 
continuous, Past simple (aff) 
and there was/were, Past 
continuous. Writing: revisió 
dels tipus de texte fets durant 
el curs.
4t ESO: grammar: 
conditionals (zero, first, 
second, third), reported 
statements, reported 
questions, reported orders, 
offers and suggestions; 
vocabulary: nature, weather, 
animals, clothes and fashion, 
social media, travel
writing: revisió de tipologies 
textuals treballades durant el 
curs

 Si l’alumnat no ha aprovat 
l’avaluació ordinària haurà de 
presentar-se a la prova escrita del mes
de setembre.

A ESO el alumnes , a més de 
presentar-se a l’examen de 
recuperació, han de fer les tasques 
que els encomani el seu professor. 
Aquestes tasques s’han de presentar el
dia de l’examen.

.



speaking: monòlegs /mini-
presentacions sobre temes 
treballats durant el curs.
4t ESO PRAQ: Revisió de 
temes anteriors. Vocabulary: 
City places, personality 
adjectives, expressions about 
experience, the environment, 
Family and Friends (nou). 
Grammar: Present Simple, 
Present Continuous, Past 
Simple (Af, Neg, Ques), 
Used to, Past Simple, Past 
Continuous, Present Perfect, 
Passive voice: Present and 
Past, Will, Be going to, 
Present Cont. (nou).Writing: 
revisió de tipologies textuals 
treballades durant el curs
1r BAT: grammar: modal 
verbs, the passive, 
conditionals
vocabulary: invention and 
discovery, travel, describing 
places
writing: discussion and 
opinion essays
speaking: monòlegs / 
presentacions sobre temes 
treballats durant el curs 
2n BAT: Ampliació de 
vocabulari (unitats 5 i 6) i 
pràctica de PBAU




