CRITERIS
D’AVALUACIÓ I
QUALIFICACIÓ PER
RECUPERAR
AVALUACIONS
ESO: Els alumnes que la
mitjana aritmètica de les 2
primeres avaluacions sigui
inferior a 5 (mitjana
aritmètica de les dues
avaluacions, amb nota
mínima de 3, per poder fer
mitjana), hauran de realitzar
unes activitats de reforç i
recuperació de les dues
avaluacions, que els hi
permetin assolir els objectius
no aconseguits abans.
Aquestes tasques de
recuperació es realitzaran a
la 3ª avaluació.

PRIORITAT DE
CONTINGUTS EN LA 3a
AVALUACIÓ

1r ESO:
Viure en democràcia
Ciència, tècnica i valors.
Mitologia i valors.

2n ESO:
La democràcia com estil de
vida.
Els reptes de la ciència.
Els valors a la societat actual.
Mitologia i valors.
3r ESO:
La democràcia espanyola i la
Unió Europea.
Ciència, ètica i medi
ambient.
4t ESO:
S’enviarà un correu a cada
La democràcia com estil de
alumne suspès (i al seu tutor) vida.
amb les activitats a realitzar i Ètica, ciència i tècnica.
la data límit d’entrega.
4t ESO Filosofia (optativa)
El canal de comunicació
Introducció al comentari de
entre el professor - alumnes, text filosòfic.
per indicar les activitats a
Ètica al món contemporàni.
realitzar serà el classroom”. Conceptes bàsics de la
Farem un classroom
política.
exclusivament per aquells
1r BAT:

CRITERIS ESPECÍFICS DE
L’AVALUACIÓ FINAL
ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA
ESO:
La nota final de juny, serà la mitjana
aritmètica de la 1ª i 2ª avaluació. Per
poder realitzar la mitjana aritmètica,
la nota de l’avaluació haurà de ser
igual o superior a 3. En funció dels
resultats que l’alumnat obtengui a la
3ª avaluació, es podrà pujar la nota
final.
Els alumnes que no aprovin els
valors ètics al juny, hauran de
realitzar unes activitats de recuperació
dels continguts de la 1ª i 2ª avaluació,
que es presentaran a la convocatòria
de setembre.
S’enviarà un correu a cada alumne
suspès ( i al seu tutor) amb les
activitats a realitzar i la data límit
d’entrega. Aquestes activitats
s’entregueran al classroom.
Els alumnes que no disposin de
connexió a internet, se’ls facilitarà un
dossier amb les activitats a realitzar,
el lloc i la data d’entrega.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I
QUALIFICACIÓ PER
RECUPERAR PENDENTS

alumnes que han de
recuperar allà on han
d’entregar les activitats
abans del 31 de maig.
Els alumnes que no disposin
de connexió a internet se’ls
facilitarà un dossier amb les
activitats a realitzar, el lloc i
la data d’entrega.
Cada professor de cada
nivell prepararà les activitats
de reforç i recuperació per
als seus alumnes.
Qualificació:
-La qualificació màxima
obtinguda no podrà superar
el 5.
-Per aprovar hauran de
realitzar correctament el
50% de les
BAT:
Els alumnes que la mitjana
aritmètica de les 2 primeres
avaluacions sigui inferior a 5
(mitjana aritmètica de les
dues avaluacions, amb nota
mínima de 3, per poder fer
mitjana), hauran de realitzar

Teories ètiques més
importants i aplicació a les
qüestions ètiques del món
contemporani.
Introducció a les teories
polítiques més importants.
Reforç comentari de text.
2n BAT:
Kant, Marx, Nietzsche.

El canal de comunicació entre el
professor - alumnes, per indicar les
activitats a realitzar serà el
classroom.
BAT:
La nota final de juny, serà la mitjana
aritmètica de la 1ª i 2ª avaluació. Per
poder realitzar la mitjana aritmètica,
la nota de l’avaluació haurà de ser
igual o superior a 3. En funció dels
resultats que l’alumnat obtengui a la
3ª avaluació, es podrà pujar la nota
final.
Els alumnes que no aprovin la
Història de la filosofia al juny, hauran
de realitzar unes activitats de
recuperació dels continguts de la 1ª i
2ª avaluació, que es presentaran a la
convocatòria de setembre.
S’enviarà un correu a cada alumne
suspès ( i al seu tutor) amb les
activitats a realitzar i la data límit
d’entrega. Aquestes activitats
s’entregueran al classroom.
Els alumnes que no disposin de
connexió a internet, se’ls facilitarà un
dossier amb les activitats a realitzar,
el lloc i la data d’entrega.
El canal de comunicació entre el

unes activitats de reforç i
recuperació de les dues
avaluacions, que els hi
permetin assolir els objectius
no aconseguits abans.
Aquestes tasques de
recuperació es realitzaran a
la 3ª avaluació.
En relació als contiguts i les
tasques de confinament,
aquells alumnes que tenen
una mitjana igual o superior
a un 5 podran arribar a pujar
1 sempre que es lliurin en
data i forma.
S’enviarà un correu a cada
alumne suspès (i al seu tutor)
amb les activitats a realitzar i
la data límit d’entrega.
El canal de comunicació
entre el professor - alumnes,
per indicar les activitats a
realitzar serà el classroom”.
Farem un classroom
exclusivament per aquells
alumnes que han de
recuperar allà on han
d’entregar les activitats
abans del 31 de maig.

professor - alumnes, per indicar les
activitats a realitzar serà el
classroom.

