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ESO. Avaluació i recuperació 

L’avaluació inicial a principi de curs, té la funció de diagnòstic per saber què han fet i com han treballat 
anteriorment a la primària o a cursos anteriors.  Cada tema és possible iniciar-lo amb una activitat que 
ens permeti valorar els coneixements previs de l’alumnat, pot ser un debat sobre la projecció d’imatges 
qüestionaris, una redacció, un dibuix, etc. 

L’avaluació formativa, parteix de l’observació sistemàtica que permet adaptar el procés als progressos i 
dificultats i afavoreix la regulació.  

L’avaluació qualificadora, amb la valoració final dels resultats del procés d’aprenentatge i la 
comprovació sobre si s’han adquirit les capacitats previstes per continuar posteriors ensenyaments. 

1. Què i com avaluem? 

Qualsevol activitat pot ser avaluable.  La tipologia d’activitats és molt variada: activitats pràctiques en 
general, treballs en grup, discussions, qüestionaris, esquemes, exàmens, participació de divers tipus al 
Moodle, projectes... L’avaluació de les activitats es farà segons els graus d’assoliment de establerts.  

2. Criteris de qualificació 

Els treballs s’han de lliurar en la data fixada, excepte absència justificada. Tots els treballs lliurats 
posteriorment tindran una nota màxima de 5 sobre 10. 

S’han de presentar, com a mínim, el 80% de les feines per aprovar l’assignatura. Qualsevol feina no 
presentada tindrà una nota de 0. 

L’assistència a classe sense el material per poder treballar pot ser motiu de suspens.  

La nota final serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres segons els següents criteris:  

a) 1r, 2n, 3r d’ESO i optativa de 4t orientació artística 

- 70% treballs 

• Competències i objectius assolits a les propostes 

• Seguiment del procés de treball proposat pel professor 

• Adequació dels suports i materials a la proposta 

• Puntualitat en els lliuraments 

• Presentació dels treballs 

- 30% altres 

• Puntualitat en els lliuraments 

• Entrega de deures 

• Assistència a classe amb el material necessari 

• Treball a classe i a casa 

• Comportament i actitud 

• Participació en les activitats proposades 
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b) EVP PILE en Francès a 2n d’ESO 

Es faran dos exàmens de matèria per trimestre i es valoraran positivament les intervencions fetes a 
classe en llengua francesa. 

Els percentatges orientatius per la nota trimestral seran: 

•  60% la nota dels treballs 

• 30% la nota dels exàmens 

• 10% actitud i material 
 

c) 4t d’ESO (orientació dibuix tècnic) 

- 40% exàmens 
- 40% treballs pràctics i fitxes teoricopràctiques 

• Objectius assolits en cada proposta 

• Seguiment del procés de treball proposat pel professor 

• Polidesa i precisió 

• Presentació puntual 
- 20% actitud i treball diari 

• Assistència a classe amb el material necessari 

• Treball a classe i a casa 

• Comportament i actitud 

• Participació en les activitats proposades 

3. Recuperació i millora 

Al llarg del curs 
Hi haurà una recuperació al final del trimestre. Consistirà a lliurar el dossier amb treballs endarrerits o 
no presentats,  i/o realitzar alguna activitat específica o treball.  
L’entrega per fer la recuperació serà 15 dies abans de la finalització del següent trimestre. La nota 
màxima de recuperació serà de 5. 
 
La millora de nota consistirà a presentar treballs millorats segons els criteris que s’avaluen. El lliurament 
serà el mateix  dia que l’entrega de la recuperació. 

Suficiència de juny 
L’alumne haurà presentar la carpeta amb els treballs millorats o no presentats, i fer un examen 
teoricopràctic. La nota màxima serà de 5. 

Proves extraordinàries de setembre i pendents de cursos anteriors 
S’haurà de fer un dossier amb activitats de reforç l’objectiu del qual serà la preparació per l’examen. La 
prova consistirà a presentar el dossier complet (és requisit per presentar-se) i fer un examen 
teoricopràctic. Tant el dossier com l’examen s’han d’aprovar amb un mínim de 5 per poder superar les 
proves.  
 
En el cas de l’optativa de 4t els alumnes que es presentin a proves extraordinàries al setembre, només 
hauran de fer un examen. La nota màxima serà de 5.  
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EVP PILE en Francès 

Al llarg del curs hi haurà recuperacions dels trimestres suspesos. 

Els exàmens són computables per a la mitjana a partir de 3,5. Qualsevol examen amb una nota inferior a 
aquesta s’haurà de recuperar. La recuperació tindrà una nota màxima de 5 sobre 10. 

Si un alumne suspèn el trimestre per haver tret menys d’un 3,5 a un examen, se li guardaran totes les 
notes per fer la mitjana de la recuperació. L’examen recuperat tindrà una nota màxima de 5 sobre 10. Es 
conservaran les notes dels treballs. 

Si un alumne suspèn el trimestre per no haver presentat treballs, haurà de presentar-los per poder 
aprovar. Els treballs recuperats tindran una nota màxima de 5 sobre 10. Es conservaran les notes dels 
exàmens. 

Si l’alumne suspèn l’assignatura al juny o al setembre, haurà de recuperar els exàmens suspesos i lliurar 
els treballs no presentats. La nota màxima de la recuperació serà de 5 sobre 10. 

  



Criteris d’avaluació del Departament d’EVP 16-17 
 

 

 

 
5 

 

Batxillerat. Dibuix tècnic 

1. Avaluació 

Es faran 3 exàmens al trimestre (aproximadament), segons els continguts treballat. També es puntuaran 
alguns exercicis o activitats que anomenem “exercicis puntuats”. 

2. Criteris de qualificació 

La nota trimestral es calcula segons els següents percentatges: 

• 70 % Exàmens  

• 30 % Exercicis puntuats 

Per aprovar l’assignatura s’han de realitzar els exercicis, exàmens i activitats, fets a casa i a classe, 
respectant les dates de lliurament.  Si no s’ha assitit a classe, s’han de lliurar la classe següent.  

Les faltes a exàmens, o a la realització o entrega dels exercicis puntuats s’han de justificar amb 
justificant mèdic.  Si no es justifiquen la nota serà de 0.  

La nota final serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres, si les notes és igual o superior a 4. Cas 
contrari l’alumne s’haurà de presentar a les proves finals de juny. 

El simulacre de selectivitat de 2n de batxillerat comptarà com una nota més d’examen de trimestre. 

2. Recuperació i millora 

En tots els casos de recuperación la nota máxima será de 5. 

Proves extraordinàries al juny 
La recuperació es farà amb les proves extraordinàries al juny.  
Es poden presentar dues situacions: 

• Alumnes que només han suspès un trimestre amb nota igual o inferior a 3: només s’examinaran 
dels temes del trimestre no aprovat.  

• Alumnes amb 2 o 3 trimestres suspesos: s’avaluaran del contingut del temari de tot el curs.  

L’examen de millora de nota serà el mateix dia i a la mateixa hora que la recuperació. Es podran 
presentar tots els alumnes que hagin aprovat el curs. Es puntuaran de la següent manera: 

• Exàmens amb puntuació 10 o 9: es pujarà la nota final de l’assignatura 2 punts. 

• Exàmens amb puntuació 8 o 7: es pujarà la nota final 1 punt. 

Proves extraordinàries al setembre i alumnes amb la assignatura de 1r pendent del curs anterior  
L’alumne s’avaluarà de tot el temari del curs corresponent. 


