
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

LLENGUA CATALANA I 
CASTELLANA

● Si han suspès l’avaluació per 
haver suspès la lectura hauran 
de fer un examen de recuperació 
de la lectura durant el mes de 
juny. Si són totes se’n 
prioritzaran dues, una en cada 
idioma.

● Si han suspès una avaluació o 
les dues:

-PRIMER CAS, AMB LES 
LECTURES APROVADES O 
AMB UNA SOLA LECTURA 
SUSPESA: Es fa la mitjana de 
les dues avaluacions i se sumarà 
la feina feta durant el 
confinament (un punt i mig 
màxim), si la nota resultant  surt 
igual o superior a 5, aprovat. 

-SEGON CAS, AMB LES 
LECTURES APROVADES  O 

LLENGUA CATALANA
-La novel·la cavalleresca, del tema 5
-El correu electrònic, tema 7
-Repàs barbarismes
-Repàs ortografia (apostrofació, 
accentuació i puntuació) temes 6, 7, 8 i 9.
-Treball del llibre de lectura:
LORENZA BERNARDI: Voldria que 
fossis tu. Ed. Fansbooks
-Unitats didàctiques de repàs dels 
continguts i competències bàsiques 
treballats durant el curs, a partir de textos 
orals i escrits.

LLENGUA CASTELLANA
-Apartats lèxics del tema 8
-Gramàtica, del tema 8
-Ortografia de la puntuació, tema 9 i 10
-”La publicidad”, del tema 10
-Unitats didàctiques de repàs dels 
continguts i competències bàsiques 
treballats durant el curs, a partir de textos 
orals i escrits.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA ÀMBIT SL:

Es farà la mitjana aritmètica de les notes d’àmbit de 
les dues primeres avaluacions (50%+50%).

Feta aquesta mitjana es podrà afegir fins a un punt i 
mig com a màxim per la feina feta a distància durant 
el confinament. És a dir, se li podrà sumar fins a un 
15% a la mitjana, i aquesta serà la nota final de 
l’avaluació ordinària de juny.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 
SETEMBRE ÀMBIT SL: 

L’alumne realitzarà unes activitats durant l’estiu i una
prova escrita al setembre. 
Els percentatges seran: 
30% nota del juny, 
60% nota de la prova de setembre i 
10% de la feina entregada feta durant l’estiu. 

Si té els continguts aprovats i sols té la lectura 
pendent haurà de tornar a llegir el llibre i fer l’examen
de la lectura.

Geografia: si té treballs pendents només haurà de fer 
els treballs que encara no hagi presentat o no hagi 



AMB UNA SOLA LECTURA 
SUSPESA:
Si surt menys de 5 i no ha fet 
feina durant el confinament, la 
nota no es modifica i haurà de 
presentar-se al setembre.

-TERCER CAS, AMB LES 
LECTURES SUSPESES I NO 
RECUPERADES.
Haurà de presentar-se al 
setembre.

3 PMAR
GEOGRAFIA

Si han suspès la 1a i la 2a 
avaluació per no presentar els 
treballs obligatoris:

- Treball pendent 1a avaluació:
s’ha de fer i lliurar dia 29 de 
maig

-Treball pendent 2a 
avaluació:s’ha de fer i lliurar dia 
4 de juny

- BLOG 1a avaluació “els 
invents”: lliurar dia 20 maig

CONTINGUTS PRIORITARIS DE 
GEOGRAFIA:

- La població mundial
- Mapa polític de l’Estat espanyol
- Mapa polític de les Illes Balears
- Temes sobre Medi ambient: espais 

naturals, canvi climàtic, 
biodiversitat, reciclatge...

aprovat.


