CRITERIS
D’AVALUACIÓ I
QUALIFICACIÓ PER
RECUPERAR
AVALUACIONS
ESO

PRIORITAT DE
CONTINGUTS EN LA 3a
AVALUACIÓ

CRITERIS ESPECÍFICS DE
L’AVALUACIÓ FINAL
ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA

1 ESO. Geografia Física: el ESO AVALUACIÓ ORDINÀRIA
relleu, l'aigua, el clima, els
Aquells alumnes que hagin paisatges de la Terra.
Si un alumne duu la 1ª i 2ª
suspès una o dues
avaluacions aprovades, es farà la
a v a l u a c i o n s , p o d r a n 2 ESO. Geografia Humana: mitjana de les avaluacions i es podrà
recuperar-les de la següent tècniques d'estudi de la arrodonir la nota a l'enter superior, o
manera:
població, la distribució i més, en funció de la qualitat de la
evolució temporal.
feina feta durant el confinament. Si
El professor respectiu
duu una avaluació suspesa, però
prepararà unes tasques de 3 ESO. Els sectors econòmics durant el confinament ha fet feina i ha
r e c u p e r a c i ó q u e s e r a n i el medi ambient com a tema entregat totes les tasques, aprova. Si
enviades a través del gmail transversal.
duu una avaluació suspesa i no ha fet
corporatiu o classroom, a
gens de feina durant el confinament,
cada alumne amb una data 4 ESO. Història del món i s u s p è n i haurà de recuperar els
límit d'entrega. Per facilitar d'Espanya fins a la segona continguts de l'avaluació suspesa al
un major coordinació, també meitat del s. XX
setembre. Si duu les dues avaluacions
s'enviarà un recordatori als
suspeses haurà de recuperar els
tutors. En el cas de que 1r Batx. Guerra Freda i els continguts de les avaluacions suspeses
algun alumne no disposi de nous Blocs Geopolítics
a l'avaluació extraordinària de
connexió a internet se´ls n
setembre.
facilitarà un dossier amb la 2 Batx.
tasca a realitzar, amb el lloc i
ESO
AVALUACIÓ
Hª d'Espanya. La història
la data d'entrega. Es
EXTRAORDINÀRIA
d'Espanya al s. XX
considerarà l'avaluació o
avaluacions recuperades, si Gª d'Espanya. La població, L'alumne que no aprovi al juny, se li
a q u e s t e s t a s q u e s s ó n l'espai urbà i l'organització entregarà (via classroom o gmail

CRITERIS D’AVALUACIÓ I
QUALIFICACIÓ PER
RECUPERAR PENDENTS

El professor respectiu prepararà unes
tasques de recuperació que seran
enviades a través del gmail corporatiu
o classroom, a cada alumne amb una
data límit d'entrega. Per facilitar un
major coordinació, també s'enviarà un
recordatori als tutors. En el cas de que
algun alumne no disposi de connexió
a internet se´ls facilitarà un dossier
amb la tasca a realitzar, amb el lloc i
la data d'entrega. Es considerarà
l'avaluació o avaluacions recuperades,
si aquestes tasques són entregades en
temps i forma de manera satisfactòria.

entregades en temps i forma territorial d'Espanya.
de manera satisfactòria.
Hª de l'Art. L'art
BATXILLERAT
contemporani dels segles XIX
i XX
Aquells alumnes que hagin
suspès una o dues
avaluacions, podran
recuperar-les de la següent
manera:

coorporatiu) un dossier d'activitats per
fer durant l'estiu que haurà entregar el
dia indicat a principis de setembre. En
el cas de no disposar de connexió a
internet se´ls facilitarà un dossier en
paper amb la tasca a realitzar, amb el
lloc i la data d'entrega.

El professor respectiu
prepararà unes tasques de
recuperació que seran
enviades a través del gmail
corporatiu o classroom, a
cada alumne amb una data
límit d'entrega. Per facilitar
un major coordinació, també
s'enviarà un recordatori als
tutors. En el cas de que
algun alumne no disposi de
connexió a internet se´ls
facilitarà un dossier amb la
tasca a realitzar, amb el lloc i
la data d'entrega. Es
considerarà l'avaluació o
avaluacions recuperades, si
aquestes tasques són
entregades en temps i forma
de manera satisfactòria.

Si un alumne duu la 1ª i 2ª
avaluacions aprovades, es farà la
mitjana de les totes les notes
computables de les avaluacions i es
podrà arrodonir la nota a l'enter
superior, o més, en funció de la
qualitat de la feina feta durant el
confinament. Si duu una avaluació
suspesa, però durant el confinament
ha fet feina i ha entregat totes les
tasques, aprova. Si duu una avaluació
suspesa i no ha fet gens de feina
durant el confinament, suspèn i haurà
de recuperar els continguts de
l'avaluació suspesa al setembre. Si
duu les dues avaluacions suspeses
haurà de recuperar els continguts de
les avaluacions suspeses a l'avaluació
extraordinària de setembre.

BA TX IL LERAT A VA LU AC IÓ
ORDINÀRIA

BA TX IL LERAT A VA LU AC IÓ
EXTRAORDINÀRIA

L'alumne que no aprovi al juny, se li
entregarà (via classroom o gmail
coorporatiu) un dossier d'activitats per
fer durant l'estiu, que haurà entregar
el dia de l'examen de setembre. En el
cas de no disposar de connexió a
internet se´ls facilitarà un dossier en
paper amb la tasca a realitzar amb el
lloc i la data d'entrega.

