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Modificació dels criteris d'avaluació i qualificació
per al curs 2019-2020

Per causa del tancament de centres educatius causat per l'estat d'alarma 1 , 

ha calgut adaptar l'acció educativa a les circumstàncies del confinament 2 3.

Aquests canvis tenen incidència en els aspectes següents, entre d'altres:

1. Els criteris de superació i qualificació de les diferents matèries.

2. L'avaluació i qualificació d’assignatures optatives 1r, 2n i 3r ESO

3. Els criteris de qualificació dels àmbits transversals.

4. La recuperació de matèries pendents de cursos anteriors.

5. L'avaluació del treball de síntesi, projectes de recerca i servei comunitari.

6. Els criteris de promoció i pas de curs.

A l'hora d'adoptar decisions, les circumstàncies actuals recomanen adoptar 

criteris uniformes, tot i respectant les especificitats de cada matèria en la mesura 

del possible.

Els criteris de superació i qualificació de les diferents matèries.

La tercera avaluació qualificarà les tasques i activitats fetes durant el període 

de confinament. 

La qualificació final serà, com a mínim, la major de la mitjana de les dues 

primeres avaluacions i la mitjana de les tres. Aquestes dues mitjanes es calculen 

amb unes ponderacions de 40%-60% i 30%-50%-20% respectivament. 

Si algun alumne ha recuperat la primera o segona avaluació, aquesta 

qualificació és la que s’ha de tenir en compte en aplicar la taula.

1 https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463  
2 https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-accio-educativa-  

avaluacio-3T.pdf
3 https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/22/efp365  
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NA NA 2.50 NA 2.50 NA

NA NA 2.50 AS 3.00 NA

NA NA 2.50 AN 3.50 NA

NA NA 2.50 AE 4.00 NA

NA AS 4.00 NA 3.75 NA

NA AS 4.00 AS 4.25 NA

NA AS 4.00 AN 4.75 NA

NA AS 4.00 AE 5.25 AS

NA AN 5.50 NA 5.00 AS

NA AN 5.50 AS 5.50 AS

NA AN 5.50 AN 6.00 AS

NA AN 5.50 AE 6.50 AS

NA AE 7.00 NA 6.25 AN

NA AE 7.00 AS 6.75 AN

NA AE 7.00 AN 7.25 AN

NA AE 7.00 AE 7.75 AN

AS NA 3.50 NA 3.25 NA

AS NA 3.50 AS 3.75 NA

AS NA 3.50 AN 4.25 NA

AS NA 3.50 AE 4.75 NA

AS AS 5.00 NA 4.50 NA

AS AS 5.00 AS 5.00 NA

AS AS 5.00 AN 5.50 AS

AS AS 5.00 AE 6.00 AS

AS AN 6.50 NA 5.75 AS

AS AN 6.50 AS 6.25 AS

AS AN 6.50 AN 6.75 AS

AS AN 6.50 AE 7.25 AN

AS AE 8.00 NA 7.00 AN

AS AE 8.00 AS 7.50 AN

AS AE 8.00 AN 8.00 AN

AS AE 8.00 AE 8.50 AN

AN NA 4.50 NA 4.00 NA

AN NA 4.50 AS 4.50 NA

AN NA 4.50 AN 5.00 NA

AN NA 4.50 AE 5.50 AS

AN AS 6.00 NA 5.25 AS

AN AS 6.00 AS 5.75 AS

AN AS 6.00 AN 6.25 AS

AN AS 6.00 AE 6.75 AS

AN AN 7.50 NA 6.50 AN

AN AN 7.50 AS 7.00 AN

AN AN 7.50 AN 7.50 AN

AN AN 7.50 AE 8.00 AN

AN AE 9.00 NA 7.75 AE

AN AE 9.00 AS 8.25 AE

AN AE 9.00 AN 8.75 AE

AN AE 9.00 AE 9.25 AE

AE NA 5.50 NA 4.75 AS

AE NA 5.50 AS 5.25 AS

AE NA 5.50 AN 5.75 AS

AE NA 5.50 AE 6.25 AS

AE AS 7.00 NA 6.00 AN

AE AS 7.00 AS 6.50 AN

AE AS 7.00 AN 7.00 AN

AE AS 7.00 AE 7.50 AN

AE AN 8.50 NA 7.25 AN

AE AN 8.50 AS 7.75 AN

AE AN 8.50 AN 8.25 AN

AE AN 8.50 AE 8.75 AN

AE AE 10.00 NA 8.50 AE

AE AE 10.00 AS 9.00 AE

AE AE 10.00 AN 9.50 AE

Primera 
Avaluació

Segona 
Avaluació

Mitjana dues 
primeres 

avaluacions 
(40%-60%)

Tercera 
Avaluació

Mitjana tres 
primeres 

avaluacions 
(30%-50%-

20%)

Qualificació 
final
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L'avaluació i qualificació d’assignatures optatives 1r, 2n i 3r ESO

La qualificació global optativa s'obtindrà de les qualificacions de les dues 

primeres avaluacions. No hi haurà nota d'optatives el tercer trimestre. Els alumnes 

que no obtinguin assoliment podran realitzar una tasca basada en les assignatures 

que feren les dues primeres avaluacions.

L’anterior no s’aplica als alumnes que fan l’assignatura de francès, ja que si 

bé aquesta assignatura té el mateix horari que les assignatures optatives, en la 

matrícula dels alumnes hi figura com a segona llengua estrangera.

Els criteris de qualificació dels àmbits transversals

La qualificació del l’àmbit personal i social i l’àmbit digital es farà de manera 

col·legiada per part de tot l’equip docent.

Tret de casos concrets apreciats per el tutor i tractats per l’equip docent, tot 

l’alumnat obté una qualificació AS en l’àmbit digital, com a mínim. La qualificació 

final la proposarà el tutor.

La qualificació de l’àmbit personal i social s’elaborarà per mitjà d’un formulari 

en què cada matèria proposarà una qualificació per aquest àmbit tenint en compte 

la dedicació a la matèria, el contacte amb el professor o professora, l’autonomia 

personal en la realització de tasques, la predisposició a preguntar i a aprendre de 

forma autònoma i altres aspectes rellevants.

La qualificació final de l’àmbit es calcularà a partir de:

• La qualificació mitjana de l’àmbit atorgada per les matèries.

• El nombre de retards des del dia 1 d’octubre 2019 fins el dia 12 març 2020.

• El nombre de sancions imposades per la comissió de convivència.

La recuperació de matèries pendents de cursos anteriors.

Els alumnes que tenen alguna matèria pendent de cursos anteriors amb 

continuïtat el curs present pot superar-la si aprova la matèria que està cursant.

El professorat de cada matèria pot decidir donar per superada la matèria del 

curs anterior malgrat no superi la matèria del curs present.

Els alumnes amb matèries pendents sense continuïtat el curs present podran 
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per una prova extraordinària de recuperació i/o bé lliurar un conjunt de tasques 

proposades.

L'avaluació del treball de síntesi, projecte de recerca i servei 
comunitari

Atès que els treballs de síntesi i els projecte de recerca no es podran realitzar 

com estava programat i d’acord amb les instruccions del Departament d’Educació, 

es consignarà la qualificació No Fet amb el comentari següent: «El Treball de 

Síntesi/Projecte de Recerca no s’ha realitzat per estar programat en el temps de 

confinament. La seva qualificació no té cap incidència en la de la resta de matèries»

Els alumnes que en data 13 de març de 2020 no hagin completat el servei 

comunitari tindran la qualificació No Fet amb el comentari indicat anteriorment.

Els alumnes que hagin completat el servei comunitari en data 13 de març 

2020 tindran la qualificació que els pertoqui.

Els criteris de promoció i pas de curs.

Els alumnes de 1r, 2n i 3r ESO, amb caràcter general, promocionen de curs tret

d’aquells casos específics apreciats per la persona tutora i acordats per l’equip 

docent, sigui recomanable la repetició de curs per motius sòlids i argumentats. El 

nombre de matèries no superades no determinarà per si sol la repetició de curs.

En l’avaluació de 4t ESO l'equip docent pot acordar la superació de l'etapa i 

l'obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria 

malgrat l’alumne o alumna no hagi assolit tots els nivells competencials i/o tingui no

més de dues matèries no superades. En aquest cas cal fer-ho constar en el consell 

orientador on, a més, s’han d’afegir-hi enllaços i/o indicacions de les tasques que 

l’alumne pot fer per assolir els nivells competencials de les matèries no superades. 

Els resultats de les proves de competències bàsiques de cada alumne estaran 

incorporats en les qualificacions de les matèries afectades ( català, castellà, 

matemàtiques, anglès, Física i Química/Biologia i Geologia/Tecnologia/Cultura 

Científica).

∗ ∗ ∗
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