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CRITERIS D’AVALUACIÓ I
QUALIFICACIÓ PER

RECUPERAR PENDENTS

ESO: Els alumnes que la 
mitjana aritmètica de les 2 
primeres avaluacions sigui 
inferior a 5, i amb el punt 
extra de la 3a avaluació no 
els sigui suficient per 
aprovar, hauran de realitzar 
unes activitats de reforç i 
recuperació de les dues 
avaluacions que els hi 
permetin assolir els objectius
no aconseguits abans. 

S’enviarà un correu a cada 
alumne suspès (i al seu tutor)
amb les activitats a realitzar i
la data límit d’entrega.

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.

 
Qualificació:

1r ESO A, B, H (Música I): 
La veu i els conjunts vocals. 
Pràctica instrumental i 
llenguatge musical.

1r ESO C, D, E, F, G 
(Música I): Els instruments i 
conjunts instrumentals. 
Pràctica instrumental i 
llenguatge musical.

2n ESO (Música II): 
Audicions, pràctica 
instrumental i llenguatge 
musical.

3r ESO (Música II): 
Audicions, pràctica 
instrumental i llenguatge 
musical.

1r BAT (Llenguatge i 
pràctica musical): 
Musescore i Audacity. 
Pràctica instrumental i vocal.

ESO:
AVALUACIÓ ORDINÀRIA
Es farà la mitjana aritmètica de la 1a i
2a avaluació. La feina de la 3a 
avaluació pot pujar fins a un punt 
aquesta mitjana. 

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
En cas que la nota de final de juny 
sigui inferior a un 5, l’alumne haurà 
de fer un dossier d’activitats de reforç
i un examen al setembre. S’informarà 
als alumnes i s’enviarà el dossier a 
través del correu corporatiu, i en cas 
que no disposin d’ordinador i/o 
connexió a internet se’ls facilitarà una
còpia en paper. El dossier es lliurarà 
el dia de l’examen.

BAT:
AVALUACIÓ ORDINÀRIA
Es farà la mitjana aritmètica de la 1a i
2a avaluació. La feina de la 3a 
avaluació pot pujar fins a un punt 
aquesta mitjana, i el treball opcional 
del tercer trimestre fins a 0,5 punts 

Es tornarà a enviar als alumnes (via 
correu corporatiu) el dossier 
d’activitats que ja tenien i l’hauran de 
lliurar fet abans del 31 de maig.



-La qualificació màxima 
obtinguda no podrà superar 
el 5.

-Per aprovar hauran de 
realitzar correctament el 
50% de les tasques.

BAT:  Els alumnes que la 
mitjana aritmètica de les 2 
primeres avaluacions sigui 
inferior a 5, i amb el punt 
extra de la 3a avaluació no 
els sigui suficient per 
aprovar, hauran de realitzar 
unes activitats de reforç i 
recuperació de les dues 
avaluacions que els hi 
permetin assolir els objectius
no aconseguits abans. 

S’enviarà un correu a cada 
alumne suspès (i al seu tutor)
amb les activitats a realitzar i
la data límit d’entrega.

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.

 

més. 

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
En cas que la nota de final de juny 
sigui inferior a un 5, l’alumne haurà 
de fer un dossier d’activitats de reforç
i un examen al setembre. S’informarà 
als alumnes i s’enviarà el dossier a 
través del correu corporatiu, i en cas 
que no disposin d’ordinador i/o 
connexió a internet se’ls facilitarà una
còpia en paper. El dossier es lliurarà 
el dia de l’examen.



Qualificació:

-La qualificació màxima 
obtinguda no podrà superar 
el 5.

-Per aprovar hauran de 
realitzar correctament el 
50% de les tasques.


