
CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ PER
RECUPERAR AVALUACIONS

PRIORITAT DE CONTINGUTS
EN LA 3a AVALUACIÓ

CRITERIS ESPECÍFICS DE
L’AVALUACIÓ FINAL

ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA

3r PMAR

- Entregar tots els quaderns d’activitats no presentats.

- Les avaluacions suspeses queden aprovades si afegint la 
puntuació dels quaderns la nota surt ≥ 5.

- Si afegint la nota dels quaderns la nota queda entre 4 i 5 
ha de entregar una feina, proporcional als temes suspesos, 
que li pujarà un màxim d’un punt.

- Si les dues avaluacions estan suspeses i afegint la nota 
dels quaderns la nota mitjana encara queda inferior a 4 ha 
de entregar una feina de recuperació (50% nota) i 
presentar-se a una prova escrita presencial al juny (50% 
nota), si és possible. En cas de no ser possible haurà de  
presentar-se a la convocatòria extraordinària de setembre.

- Tots els alumnes es dedicaran 
prioritàriament a fer i entregar els 
quaderns d’activitats no presentats al 
llarg de la 1a i 2a avaluació per 
consolidar els continguts.

- Els alumnes amb avaluacions 
suspeses es dedicaran també 
prioritàriament a fer i entregar les 
feines de recuperació encomanades.

- Cada alumne ha rebut un correu 
individualitzat de les tasques que li 
corresponen i els terminis d’entrega. 
Depenent d’aquests calendaris, i en 
acabar les tasques que se’ls hi 
encomanen, també participaran en les 
activitats dels continguts prioritaris de
la 3a avaluació.

Matemàtiques: 
- Geometria plana i a l’espai.
- Funcions.
- Probabilitat.

Física i química:
- Llum i so.

ORDINÀRIA:
- Per la nota de l’avaluació ordinària 

es farà la mitjana, utilitzant les notes
de l’alumne amb dos decimals, de la
1a i 2a avaluació.

   (Cada avaluació: 
50%Mat+25%FiQ+25%BiG).

- La nota mitjana de cada assignatura 
no podrà ser inferior a 3 per calcular
la nota global de l'ACM.

- Aquesta nota global podrà pujar fins 
a 1,5 punts en funció de la 
participació i feina feta durant la 3a 
avaluació.

EXTRAORDINÀRIA:
- Aquells alumnes que no superin 

l’àmbit CM al juny poden presentar-
se al setembre. Si malgrat suspendre 
l’àmbit CM, alguna de les 
assignatures que el componen 
tingués una qualificació ≥ 5, se 
guardarà aquesta nota fins setembre.

- Per presentar-se al setembre, 
l’alumne realitzarà una feina dels 



Biologia i geologia: 
- Sistema nerviós.
- Sistema endocrí.
- Aparell reproductor.
- Malalties infeccioses i sistema 

immunitari.

continguts treballats a la 1a i 2a 
avaluació de les assignatures que li 
han quedat suspeses. La feina 
s’haurà d’entregar el dia de la 
recuperació de setembre en el 
moment d’entrar a la prova escrita.

- La qualificació de cada assignatura 
s’obtindrà aplicant els següents 
percentatges:

- 50 % de la feina de recuperació.
- 40 % de la prova escrita.
- 10 %  evolució de l'alumne 
durant el curs.

- La qualificació global de l'àmbit 
CM, es correspondrà amb la nota 
obtinguda donant un valor del 50% a
l’àrea de matemàtiques i un 50% a la
de ciències (25% FiQ i 25% BiG). 


