
 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ I 

QUALIFICACIÓ PER 
RECUPERAR 

AVALUACIONS 

PRIORITAT DE 
CONTINGUTS EN LA 3a 

AVALUACIÓ 

CRITERIS ESPECÍFICS DE 
L’AVALUACIÓ FINAL 

ORDINÀRIA I 
EXTRAORDINÀRIA 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I 
QUALIFICACIÓ PER 

RECUPERAR PENDENTS 

ESO:  
Si un alumne té una o dues 
avaluacions suspeses pot 
recuperar-les fent les 
activitats que el seu 
professor li farà arribar en un 
apartat del classroom 
\\Recuperació 1 i 2 
avaluació\\. La recuperació 
implica la realització de tots 
aquests treballs i amb una 
mitjana superior a 5. Els 
treballs encomanats en la 
tercera avaluació també 
poden pujar fins a 1,5 punts 
per ajudar a recuperar les 
anteriors avaluacions. Data 
límit per entregar: 19 de 
maig. 
 
BAT:  
Si un alumne té una o dues 
avaluacions suspeses pot 
recuperar-les fent les 
activitats que el seu 
professor li farà arribar en un 

1r ESO: la linea com a 
organitzadora de formes i 
espais, textures visuals i 
tàctils i el color. 
2n ESO: Vistes dièdriques i 
perspectiva isomètrica 
3r ESO:Dibuix com a eina de 
comunicació i expressió 
4t ESO: Fotografia i vídeo 
1r BAT :Perspectiva 
isomètrica i introducció 
dièdric 
2n BAT: Dièdric i acotació 

ESO:  
Es farà la mitjana de la 1a i 2a 
avaluació. La nota obtinguda podrà 
pujar fins a 1'5 punt en funció dels 
exercicis fets durant la 3a avaluació. 
 
BAT: 
Es farà la mitjana de la 1a i 2a 
avaluació. La nota obtinguda podrà 
pujar fins a 1'5 punt en funció dels 
exercicis fets durant la 3a avaluació. 

S’ha enviat un correu a cada alumne       
suspès amb les activitats que ha de fer        
per recuperar. Les ha d’entregar abans      
del 19 de maig per correu. Els       
alumnes que tenen 1ESO d’Educació     
Plàstica suspesa i enguany cursen     
Plàstica, rebran per classroom les     
indicacions del seu professor per     
poder recuperar, en cas que no hagin       
aprovat les anteriors avaluacions. 



apartat del classroom 
\\Recuperació 1 i 2 
avaluació\\. La recuperació 
implica la realització de tots 
aquests treballs i amb una 
mitjana superior a 5. Els 
alumnes de 2n de batxillerat 
de Dibuix Tècnic II podran 
recuperar avaluacions 
suspeses mitjançant exàmens 
de recuperació. 
 
Els treballs encomanats en la 
tercera avaluació també 
poden pujar fins a 1,5 punts 
per ajudar a recuperar les 
anteriors avaluacions. Data 
límit per entregar: 19 de 
maig. 
 

 


