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Tenint en compte les recomanacions del Departament d’Educació de Catalunya us informem 

del procés d’avaluació general proposat per aquest curs (ESO i Batxillerat). 

 L’avaluació ordinària vindrà definida per les dues primeres avaluacions tenint en 

compte els criteris definits per cada un dels Seminaris. 

 

 L’avaluació de la 3a avaluació serà una avaluació de recuperació i millora de nota.  

 

 Per a la 3a avaluació el criteri d’assignació de millora de nota serà definit per la 

participació, puntualitat en l’entrega de tasques, qualitat de l’entrega i resultats de les 

diferents activitats que es van proposant també tenint en compte el criteri específic de 

cada un dels seminaris. 

 

 En cap cas les tasques de la 3a avaluació podran repercutir de manera negativa en 

l’avaluació ordinària. 

 

 

Seminari de Cultura i Llengües Clàssiques 
 

Modificacions dels criteris d’avaluació d’acord amb la doctrina emesa per 

l’Autoritat Educativa 

 

a) Batxillerat 

En termes generals, se seguirà la fòrmula ponderada 

 

                                                  (1a. AV.  x  1 ) +  (2a. AV.  x  2 ) +  (3a. AV.  x  3 ) 

                                                                                     6  

que tenim establerta per a l’avaluació de les matèries. Hi canviaran dos elements:  

 

1) La nota de la tercera avaluació no derivarà d’exàmens, sinó de tasques 

telemàtiques. 

 

2) Si l’afegiment de la puntuació d’aquesta tercera avaluació causa una nota 

global igual o inferior a la obtinguda fins a la segona inclosa, aquesta nota 

romandrà inalterada. 
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b) ESO 

En termes generals, se seguirà la fòrmula  

Procediments Blocs Qualificacions 
 Llengua  Civilització i 

mitologia  
Etimologia 
i derivació  

 

Tasques de llengua:  
x   40% 

Tasques de cultura:  
 x x 40% 

Puntualitat, cura en la 
presentación,  intervenció a les 
classes... 

   20% 

 

que tenim establerta per a l’avaluació de la matèria. Hi canviarà un element, a 

saber: 

 Si l’afegiment de la puntuació d’aquesta tercera avaluació causa una nota 

global igual o inferior a la obtinguda fins a la segona inclosa, aquesta nota 

romandrà inalterada. 

 

 

 

 


