CRITERIS
D’AVALUACIÓ I
QUALIFICACIÓ PER
RECUPERAR
AVALUACIONS

PRIORITAT DE
CONTINGUTS EN LA 3a
AVALUACIÓ

ESO:
IAEE (3ESO): Mitjana de
les 2 primeres avaluacions.
Aprovat a partir de 5.
La feina durant el
confinament puja nota per
arrodonir fins a l’enter
immediatament superior (o
més, segons la qualitat de la
tasca entregada)

3r ESO:
IAEE: Projecte empresarial i
finances.
4t ESO: Economia:

Tema 6: Salut Financera.
Tema 7: Els diners i les seves
formes.
Tema 8: Producció i preus.
Tema 9: El mercat de treball.
4 ESO Economia i IAEE:
Tema 10: Els comptes de l
Si un alumne ha suspès la 1ª ´Estat.
o 2ª avaluació:
Haurà de fer un bloc de
4T ESO IAEE:
tasques de cada avaluació
Tema 7: La informació a l
que hagi suspès.
´empresa.
La tasca estarà al classroom Tema 8: L´àrea de producció,
amb títol específic de
l´àrea comercial i el
“RECUPERACIONS 1ª i/o
màrqueting.
2ª AVALUACIÓ” i la feina Tema 9: Formes jurídiques de
serà assignada
les empreses.
exclusivament als alumnes
Tema 10: Inversió i
que l’hagin de fer.
finançament.
A part del mail que el
classroom envia
1r BAT: Economia
automàticament quan

CRITERIS ESPECÍFICS DE
L’AVALUACIÓ FINAL
ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA
ESO:
AV. ORDINÀRIA:
IAEE (3ESO): Recuperació
mitjançant les tasques que el
professor o la professora indiqui per
correu a l’alumnat i que estaran
penjades al classroom corresponent.
IAEE (4ESO): Es farà la mitjana de la
1a i 2a avaluació. Aquesta nota podrà
pujar fins a 1 punt en funció de
l'assistència, participació i exercicis
fets a les classes en línia durant la 3a
avaluació.
ECO(4ESO):Es farà la mitjana de la
1a i 2a avaluació. Aquesta nota podrà
pujar fins a 1 punt en funció de
l'assistència, participació i exercicis
fets a les classes en línia durant la 3a
avaluació.
BAT:
AV. ORDINÀRIA:
1er Eco: Es farà la mitjana de la 1a i
2a avaluació. Aquesta nota podrà
pujar fins a 1 punt en funció de

CRITERIS D’AVALUACIÓ I
QUALIFICACIÓ PER
RECUPERAR PENDENTS

Recupera la pendent si entrega les
feines.

s’assigna una tasca, el
professor enviarà un mail a
l’alumne perquè sigui
conscient de la matèria i
avaluació/ns que ha de
recuperar.
1er BAT:
Si un alumne ha suspès la
1ª, la 2ª avaluació o totes
dues:
Haurà de fer les tasques de
cada avaluació que hagi
suspès.
Aquestes tasques es penjaran
al classroom que se crearà
només per aquells alumnes
que han de recuperar.
Es farà una mitjana de les
dues avaluacions (1a
avaluació 50% i 2a
avaluació 50%)
La realització de tasques
durant la tercera avaluació
pot arrodonir la nota a l’alça
fins com a màxim 1 punt, en
funció de la qualitat de les
tasques entregades.
2n Bat Ec: Examen on line
2n Bat FAG: entrega de
feines

Tema 7: Els errors del mercat
i l´Estat.
Tema 8: La macroeconomia i
les macromagnituds.
Tema 9: Demanda i oferta
agregades.
Tema 10: La intervenció de l
´Estat i la política fiscal.
2n BAT:
Ec: Continguts de selectivitat
de la 3a aval
FAG: Gestió dels RR HH

l'assistència, participació i exercicis
fets a les classes en línia durant la 3a
avaluació.
2n Eco: Es farà la mitjana de la 1a i
2a avaluació. Aquesta nota podrà
pujar fins a 1 punt en funció de
l'assistència, participació i exercicis
fets a les classes en línia durant la 3a
avaluació.
2n FAG: Es farà la mitjana de la 1a i
2a avaluació. Aquesta nota
s’arrodonirà en funció dels treballs
entregats durant la 3a avaluació.
AV. EXTRAORDINARIA:
IAEE (3ESO): Recuperació
mitjançant les tasques que el
professor o la professora indiqui per
correu a l’alumnat i que estaran
penjades al classroom corresponent.
4 ESO Economia, 4 ESO IAEE i 1er
BAT Economia:
Nota de juny: 10%. Prova escrita:
80%
Nota activitats de repàs: 10% Els
continguts seran els de la 1a i 2a av.
Aquesta nota podrà pujar fins a 1 punt
en funció de l'assistència, participació
i exercicis fets a les classes en línia

durant la 3a avaluació.
2n Eco: Nota de juny: 10%
Nota treball (esquema preguntes
PBAU): 10%
Prova escrita: 80% Els continguts
seran els de la 1a i 2a av. Aquesta
nota podrà pujar fins a 1 punt en
funció de l'assistència, participació i
exercicis fets a les classes en línia
durant la 3a avaluació.

