CRITERIS
D’AVALUACIÓ I
QUALIFICACIÓ PER
RECUPERAR
AVALUACIONS
ESO:
-. Si han suspès l’avaluació
per haver suspès la lectura
hauran de fer un examen de
recuperació de la lectura la
segona setmana del mes de
juny.

PRIORITAT DE
CONTINGUTS EN LA 3a
AVALUACIÓ

1r ESO:
Apartats de comunicació,
lèxic, gramàtica, ortografia i
literatura dels 7 temes
treballats durant les dues
primeres avaluacions.
Sobretot a partir de
comprensions lectores.
-. Si han suspès una
2n ESO:
avaluació o les dues:
Apartats de comunicació,
lèxic, gramàtica, ortografia i
Es fa la mitjana de les dues
literatura dels 7 temes
avaluacions i se sumarà la
treballats durant les dues
feina feta durant el
primeres avaluacions.
confinament (un punt i mig
Sobretot a partir de
màxim), si la nota resultant
comprensions lectores.
surt igual o més que 5,
3r ESO:
aprovat.
Apartats de lèxic, gramàtica,
ortografia i literatura dels 7
Si surt menys de 5 i no ha fet temes i el de comunicació
feina durant el confinament, fins el tema 6, temes
la nota no es modifica i
treballats durant els dues
haurà de recuperar. Es farà
avaluacions. Sobretot a partir
un examen de recuperació la de comprensions lectores.
setmana del 15 de juny. Si
4t ESO:
tampoc el supera haurà de
Generació del 27, gèneres
presentar-se al setembre.
periodístics, articles d’opinió,

CRITERIS ESPECÍFICS DE
L’AVALUACIÓ FINAL
ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA
ESO:
AVALUACIÓ ORDINÀRIA:
Se farà la mitjana aritmètica de les
notes de les dues primeres
avaluacions (50%+50%).
Feta aquesta mitjana se podrà afegir
un punt i mig com a màxim per la
feina feta a distància durant el
confinament. És a dir, se li podrà
sumar fins un 15% a la mitjana, i
aquesta serà la nota final de
l’avaluació ordinària.
AVALUACIÓ
EXTRAORDINÀRIA:
L’alumne realitzarà unes activitats
durant l’estiu i una prova escrita al
setembre.. Els percentatges seran:
10% nota del juny, 90% nota de la
prova i 10% extra de la feina
entregada.
Si té els continguts aprovats i sols té
la lectura pendents haurà de tornar a
llegir el llibre i fer l’examen de la
lectura.
BAT:
AVALUACIÓ ORDINÀRIA:

CRITERIS D’AVALUACIÓ I
QUALIFICACIÓ PER
RECUPERAR PENDENTS

S’ha preparat un dossier que
s’entregarà per correu als alumnes el
20 d’abril i tindran fins dia 4 de maig
per entregar-ho.

repàs del lèxic i ortografia
dels 12 temes. Redaccions,
comprensions… Habilitats
lingüístiques.
4t ESO PRAQ:
Es fa la mitjana de les dues
Continguts del tema 7 cap
avaluacions i se sumarà la
endavant, sobre tot apartat de
feina feta durant el
literatura: modernisme,
confinament (fins un punt i
generació del 98 i del 27.
mig màxim), si la nota
1r BAT:
resultant surt igual o més
Tipologies textuals,
que 5, aprovat.
modalitats, lèxic i sintaxis
(menys subordinades que es
Si surt menys de 5 i no ha fet veuen a 2n)
feina durant el confinament, 2n BAT:
la nota no es modifica i
Exàmens tipus selectivitat per
haurà de recuperar. Es farà
practicar, sobretot amb
un examen de recuperació de preguntes del primer blog de
l’avaluació o avaluacions la la part de literatura.
setmana del 15 de juny. Si
tampoc el supera haurà de
presentar-se al setembre.
1r BAT:
-. Si han suspès una
avaluació o les dues:

Se farà la mitjana aritmètica de les
notes de les dues primeres
avaluacions (50%+50%).
Feta aquesta mitjana se podrà afegir
un punt i mig com a màxim per la
feina feta a distància durant el
confinament. És a dir, se li podrà
sumar fins un 15% a la mitjana, i
aquesta serà la nota final de
l’avaluació ordinària.
AVALUACIÓ
EXTRAORDINÀRIA:
L’alumne realitzarà una prova escrita
al setembre de l’avaluació o
avaluacions suspeses.

