CRITERIS
D’AVALUACIÓ I
QUALIFICACIÓ PER
RECUPERAR
AVALUACIONS
ESO:-Si un alumne té una o dues
avaluacions suspeses pot
recuperar-les fent les tasques que
el seu professor li indicarà. Farà
fotos d’aquestes activitats i les
enviarà per correu respectant els
plaços que se li indiquin. Si la nota
obtinguda per un alumne en la
recuperació és igual o superior a 4,
es tendran en compte les feines
fetes per aquest durant el
confinament.
BAT: Si un alumne té una o dues
avaluacions suspeses pot
recuperar-les fent una prova
escrita en la data que el professor
li indicarà.

PRIORITAT DE
CONTINGUTS EN LA 3a
AVALUACIÓ

1r ESO:Grups ordinaris: els
alumnes amb avaluacions
pendents faran activitats per
recuperar, i la resta també
faran activitats de repàs i, si
és possible, es treballarà el
tema d’ecologia.

CRITERIS ESPECÍFICS DE
L’AVALUACIÓ FINAL
ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA
AV ORDINÀRIA
ESO:. Mitjana de la 1ª i la 2ª
avaluació. La feina feta durant la
tercera avaluació es tendrà en compte
per millorar la nota final ( màxim 1
punt).
BAT: Mitjana de la 1ª i la 2ª
avaluació. La feina feta durant la
tercera avaluació es tendrà en compte
per millorar la nota final ( màxim 1
punt).

3r ESO: Grups ordinaris: els
alumnes amb avaluacions
pendents faran activitats per
recuperar, i la resta treballarà
els temes del Sistema Nerviós
i Endocrí i Aparell
AV EXTRAORDINÀRIA.
Reproductor.
ESO: Entrega de les tasques de
recuperació i realització d’una prova
4t ESO:
escrita.
Bio-Geo:Tectònica de
BAT: Realització d’una prova escrita.
plaques i Història de la Terra
amb treballs pràctics.
Cultura Científica: Treballar
notícies de temes científics
relacionats amb l’actualitat.
1r BAT:
Bio-Geo: Acabar bloc de

CRITERIS D’AVALUACIÓ I
QUALIFICACIÓ PER
RECUPERAR PENDENTS

ESO: Es tornarà enviar als
alumnes a través del correu
corporatiu les activitats que ja
tenien i s’hauran d’entregar amb
data límit de 31 de maig.
BATXILLERAT: Realització d’una
prova escrita amb data a acordar
amb els alumnes ( només són
dos) i sempre abans del 31 de
maig.

Biologia.
Anatomia Aplicada: acabar la
Ud de l'aparell locomotor.
Cultura Científica: Avenços
genètics
2n BAT: Microbiologia,
Biotecnologia i Immunologia

