
 

Criteris d’avaluació 3r trimestre Anglès – ESO 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
 
Segons els criteris d’avaluació del Departament, la 3a avaluació es calcularà segons la 
següent fórmula: 

3
(1a avaluació x 1)+(2a avaluació x 2)  

 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
 

- Activitats competencials proporcionades pel Digital StBook de Burlington. 
- Activitats de revisió i millora proporcionades per la plataforma Interactive de 

Burlington. 
- Readings, Listenings i Writings contextualitzats. 
- Kahoots cooperatius. 

 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria ? 
 
Es basarà en el treball realitzat per l’alumne, l’interès i la participació. 
 

valuació: Mitjana ponderada + puntuació extra: 
 

● Feina feta a través del webbook (fins a 1 punt extra, a calcular segons la 
qualitat de les activitats fetes) 

(Només es consideraran exercicis fets aquells que tinguin el 50% o més 
de respostes correctes) 

 
● Writings o altres tasques entregades:  màxim 0,5 punt  

 
● Interès i participació: es tindrà en compte positivament, a criteri del professor, a 

través de l’observació:    màxim 0,5 punt 

 
*Als grups amb adaptació curricular es tindrà en compte totes les activitats o tasques 
lliurades via mail, Classroom o mòbil (fins a 1 punt extra). La participació i interès tindrà un 
gran pes dins de l’avaluació (fins a 1 punt extra). 
 
*Als grups de 4t d’ESO es tindrà en compte els resultats de les competències bàsiques de la 
següent manera: 
 

- Grups A i D. Si els alumnes aproven les competències, aproven la matèria. 



 

- Grups B i C. Si els alumnes aproven a la franja mitjana-baixa, es sumarà 0’3 punts a 
la nota final. Si els alumnes aproven a la franja mitjana-alta o alta, es sumarà 0’5 
punts a la nota final. 

 
 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
 
Amb els alumnes amb connectivitat limitada o nul·la, es tindrà en compte totes les activitats 
o tasques lliurades via mail, Classroom o mòbil (fins a 1 punt extra). La participació i interès 
tindrà un gran pes dins de l’avaluació (fins a 1 punt extra). 
 
 

 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o millorar la nota 
de la matèria? 
 
Es comunicarà personalment via mail (i excepcionalment i només a criteri de cada professor, 
via mòbil). 
 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran durant el 
3r trimestre online? 
 
Webbook, Classroom, mail, classes virtuals. 
 
 

 

 

 

Criteris d’avaluació 3r trimestre / final – BAT  
 
Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
 
Segons els criteris d’avaluació del Departament, la 3a avaluació es calcularà segons la             
següent fórmula: 

3
(1a avaluació x 1)+(2a avaluació x 2)  

 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
 

- Activitats proporcionades pel Digital Student’s Book. 
- Activitats proporcionades pel Digital Workbook. 



 

- Activitats de revisió i millora proporcionades per la plataforma Interactive. 
- Readings. 
- Listenings. 
- Writings. 
- Reader (llibre de lectura en paper o digital). 
- 2BAT: activitats específiques per preparar els exàmens de les PAU. 

 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a                   
avaluació i calcular la nota final de la matèria? 
 

aval: Mitjana ponderada + puntuació extra: 
 

● Feina feta a través del webbook (fins a 1 punt extra, a calcular segons el               
següent barem d'exercicis fets): 

 

   1. 100% d'exercicis fets : 1 punt 
   2. 50%         .....              : 0,5 punts 
   3. Menys del 10 % ...      : 0 punts 
 
(*Només es consideraran exercicis fets aquells que tinguin el 50% o           
més de respostes correctes) 

 
● Writings o altres tasques entregades:    màxim 0,5 punt  

 

● Interès i participació: es tindrà en compte positivament, a criteri del           
professor, a través de l’observació. 

 
● Aquells alumnes als quals la mitjana ponderada dels 2 trimestres          

anteriors resulti suspesa, hauran de fer una recuperació. La nota de la la             
3a avaluació i avaluació final es calcularà de la següent manera: 
 
- Alumnes amb mitjana (de les avaluacions anteriors) de 1 a 3,99:           

recuperació aprovada + tasques ben fetes = 5 
- Alumnes amb mitjana (de les avaluacions anteriors) de 4 a 4’99:           

recuperació aprovada + tasques ben fetes = 6 
 

 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
 
Tots els alumnes disposen de connexió. Si canvia la situació durant el confinament, es tindrà 
en compte i podran enviar la feina via mòbil o altres mitjans adients. 
 



 

 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha fer per recuperar o millorar la nota de la 
matèria? 
 
Es comunicarà personalment via mail. 
 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran durant el 
3r trimestre online? 
 
Webbook, Classroom, mail, classes virtuals. 
 
 



 

 

Criteris 3a Avaluació   Curs 2019-20 
Departament de llengua Catalana i Literatura 
Tenint en compte l’excepcionalitat de la tercera avaluació d’aquest                 

curs i tenint en compte que l’avaluació és continua i competencial                     

s’estableix, els següents criteris d’avaluació: 

1r, 2n i 3r ESO 
● Totes les activitats que els alumnes pugen al classroom tindran una                     

nota. 

● Es farà la mitjana de la 1a i 2a avaluacions. 

● A aquesta mitjana se li sumarà la nota de les activitats realitzades                       

al classroom durant la 3a avaluació fins un màxim de 1,5 punts                       

sobre la nota mitjana.  

● Si així i tot, no s’arriba a un AS, se li farà una recuperació que                             

cada professora anunciarà als seus alumnes. 

● La recuperació de 1r , 2n i 3r constarà d'un dossier amb activitats                         

de comprensió lectora i oral, expressió escrita i estudi de la                     

llengua.  

● Aquell alumnat que per circumstàncies personals no tenen               

ordenador a casa i disposaran d’un pack de connectivitat un                   

temps més tard que la resta d’alumnes del grup, es tindrà en                       

compte aquesta circumstància a l’hora d’avaluar.  

● Les professores mantenen contacte amb l’alumnat per diversos               

mitjans, watpsapp, mails ... 

 

4t ESO 
Tenint en compte que 4t és un curs final d’etapa i que els alumnes s’han                             

de graduar la nota final es calcularà de la següent manera: 
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● La nota de la 3a avaluació es calcularà a partir de les activitats                         

que els alumnes estan enviant al classroom. 

● La nota final serà el resultat entre la mitjana de les dues primeres                         

avaluacions que suposaran fins un màxim de 1,5 punts sobre la                     

nota mitjana.  

● A la nota resultant es sumarà el resultat de la prova de                       

Competències bàsiques segons el següent càlcul: 

o Alta: 1,5 punts 

o Mig-alt: 1 punt 

o Mig-Baix; 0,5 punts 

● Els alumnes que al final no arriben a un AS, hauran de fer una                           

recuperació durant el mes de juny on es valori novament les                     

competències bàsiques en l’àmbit lingüístic que cada professora               

anunciarà oportunament. 

● Aquell alumnat que per circumstàncies personals no tenen               

ordenador a casa i disposaran d’un pack de connectivitat un                   

temps més tard que la resta d’alumnes del grup, es tindrà en                       

compte aquesta circumstància a l’hora d’avaluar.  

● Les professores mantenen contacte amb l’alumnat per diversos               

mitjans, watpsapp, mails ... 

 

1r de Batxillerat 

● L’avaluació seguirà els mateixos criteris que a 1r, 2n i 3r d’ESO.  

● La recuperació de 1r de batxillerat serà una prova oral d'exercicis                     

sintàctics i de la literatura. 

● Els alumnes que suspenguin tindran una prova extraordinària al                 

setembre. 

2n de Batxillerat: Llengua catalana 

● Hi haurà una nota semifinal i una de final. La nota semifinal serà la                           

mitjana de la 1a i 2a avaluacions.  
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● Si aquesta nota mitjana arriba a 4 se li sumarà la puntuació de les                           

activitats realitzades al classroom durant la 3a avaluació amb un                   

màxim de 2 punts sobre la nota semifinal.  

● Si la suma de la nota semifinal i les activitats del 3r trimestre no                           

arriba a 5, haurà de fer una recuperació que s’anunciarà                   

oportunament. 

● Pendents de 1r de Batxillerat: Els alumnes que tinguin el 1r de bat                         

suspès, de manera excepcional aquest curs, si aproven el 2n,                   

quedaran aprovats automàticament.   

 

Literatura Universal i literatura Catalana del segle             
XXI 

Els criteris que se seguiran per calcular la nota de la 3a avaluació i la                             
final són els mateixos que els criteris generals de 1r de batxillerat amb                         
una excepció: 

● Si la mitjana arriba a 4, se li sumaran les activitats del classroom                         

fins a un màxim d’un 1,5 punts. 

● Els alumnes que no aprovin se’ls farà una recuperació que les                     

professores anunciaran oportunament. 

Aula d’Acollida 

Els alumnes d’Aula d’acollida mantenen una comunicació fluïda amb el                   

professor. Com són alumnes que la seva nota no compta per                     

l’avaluació, se’ls valorarà l’actitud i bona predisposició envers la matèria                   

i se’ls lliurarà un informe diferenciat. 

 

● Cada professora o professor informarà els seus alumnes d’aquests                 

criteris. 

 

Empar Pont Albert 
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Cap de Departament de Llengua Catalana i Literatura 
Reus, 2 de maig de 2020 
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Criteris d’avaluació 3r trimestre – ESO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
 
En la asignatura de lengua castellana se hará evaluación continua y se calculará la nota 
ponderada  del primer y segundo trimestre del curso. 
 
El departamento de castellano cree que los alumnos de diversidad  deben alcanzar la nota 
de AN para tener mayor motivación por la asignatura. 
 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
 
Se harán actividades competenciales que los alumnos puedan realizar de forma autònoma. 
Como son comprensión lectora, expresión escrita , presentacions digitales, refuerzos de la 
competència lingüística  y digital, mediante  el uso y elaboración de mapes conceptuales, 
vídeos, posters, booktrailers... 
 
 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria ? 
 
Se hará una nota media de la suma de todos los Trabajos entregados durante la 3ª 
evaluación. Si los Trabajos están presentados y bien hechos y la nota de ellos es superior a la 
nota media del primer y segundo trimestre, se superarà un nivel, ejemplo: de NA a AS, o de 
AS a AN, AN a AEX. 
 
 
 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
 
Sí, porque tienen diversas opciones y recursos, classroom, correo electrónico, tareas hechas 
a mano, fotografías que luego pueden enviar a través del correo o del classroom. 
 
 
 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o millorar la nota 
de la matèria? 
 
A través del classroom, correo electrónico, el tutor y el correo de los padres. 
 



 

 
 
 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran el 
3r trimestre online? 
 
 
A través del classroom y el correo electrónico. 
 
 
 

 

 

Criteris d’avaluació 3r trimestre – BAT  

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1as i la 2a avaluació? 
 
En 1º de Bachillerato la nota media de la 1ª y la 2ª evaluación. 
En 2º de Bachillerato la nota media ponderada de la 1ª y la 2ª evaluación. 
 
 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
 
Presentación de Trabajos y ejercicios que puedan hacer de forma autònoma, con materiales 
aportados por el professor y que refuercen y amplien los contenidos de la materia del curso. 
 
 
 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria? 
 
Se tendrá en cuenta la entrega correcta y bien de los Trabajos, más la nota media o 
ponderada de la 1ª y 2ª evaluación. 
Los Trabajos servirán para aumentar y mejorar la nota del curso y siempre a favor del 
alumno .  
Si la nota media de los Trabajos y la nota media del curso no permite superar la materia, se 
realizará, para que pueda recuperar la asignatura, un examen on line. 
 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
 
Sí, porque tienen diversas opciones y recursos, classroom, correo electrónico, tareas hechas 
a mano, fotografías que luego pueden enviar a través del correo o del classroom. 



 

 
 
 
 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha fer per recuperar o millorar la nota de la 
matèria? 
 
A través del classroom, correo electrónico, el tutor y el correo de los padres. 
 
 
 
 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran el 
3r trimestre online? 
 
A través del classroom , el correo electrónico y todos los recursos del google hangout meet. 
 
 
 
 



Criteris d’avaluació 3r trimestre - ESO

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a 
avaluació?

Per fer les mitjanes tant de les avaluacions com de les activitats es farà la 
següent equivalència numèrica: NA; 1, AS; 2, AN; 3, AE; 4

La mitjana de curs es calcularà fent la mitjana numèrica de la qualificació 
de la 1a i la 2a avaluació.

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n 
avaluació?

1r Cicle projecte: Redecora la teva habitació
1r A Dossier en paper
2n A Dossier en paper
3r BC 5 Dossiers: Successions, Polinomis, Equacions 1r i 2n grau, 
Sistemes, Funcions i Problemes Cangur
3r A Dossier d'activitats competencials
4t B C Inequacions i activitats competencials
4t A D Dossiers de repàs i activitats competencials

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 
1a i 2a avaluació i calcular la nota final de la matèria ?

Una vegada calculada la mitjana de les dues avaluacions, els alumnes 
amb el curs aprovat milloren la nota (de AS a AN, AN a AE) si la nota 
mitjana de les activitats és AN o superior.

Els alumnes amb el curs NA obtenen AS si la nota mitjana de les activitats 
és AS o superior.

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes?

Sí s'ha tingut en compte. Per aquest motiu, els alumnes dels grups de 
diversitat de 1r cicle que és on es preveia que hauria més problemes de 
connectivitat han rebut els dossiers en paper.
A la resta de grups, els casos puntuals que s'han detectat s'han solucionat
amb ordinadors del centre

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar 
o millorar la nota de la matèria?

Totes les activitats les reben en forma de tasques al Clasroom. La qual 
cosa permet fer comentaris i mantenir un diàleg amb l'alumne, corregir-
les, tornar-les i puntuar-les.

Departament de Matemàtiques



Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat 
s’utilitzaran duran el 3r trimestre online?

A més del Clasroom, com ja s'ha explicat a l'apartat anterior, en alguns 
casos es fa servir el correu savi.cat

Criteris d’avaluació 3r trimestre – BAT 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1as i la 2a 
avaluació?

Es farà la mitjana aritmètica de les notes de la 1a i de la 2a avaluació.

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n 
avaluació? 

Abans del 15 de maig tots els alumnes de batxillerat amb la 2a avaluació 
suspesa o pendents de 1r hauran d'haver fet la recuperació.

Recuperació de la 2a avaluació: faran una tasca de recuperació on line en 
un temps limitat. La qualificació màxima és un 5.

Pendents de 1r: hauran de lliurar fet un llistat d'exercicis i fer una tasca en
temps limitat. Cada professor es farà càrrec dels seus pendents.

Activitats 1r Bat Mat:

Activitats 1r Bat MCS: Continuïtat i asímptotes d'una funció, Problemes 
amb funcions i càlcul de derivades.

Activitats 2n Bat Mat:

Activitats 2n Bat MCS: La derivada, Recta tangent, Aplicacions de la 
derivada, Problemes d'optimització i  Continuïtat i asímptotes d'una 
funció.

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 
1a i 2a avaluació i calcular la nota final de la matèria?

Una vegada feta la recuperació de la 2a Av es tornarà a calcular la mitjana
del curs.

Si la mitjana del curs és inferior a 4 l'alumne haurà de recuperar el curs a 
la prova extraordinària de juny (2n bat) o setembre (1r bat).

Si la mitjana del curs es troba entre 4 i 5, l'alumne aprova amb un 5 si 
aprova la mitjana de les tasques.



Si la mitjana del curs és 5 o superior, l'alumne augmenta la qualificació 
final en 1 punt si presenta correctament les tasques.

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes?

No s'han detectat problemes de connectivitat. De totes maneres, les 
tasques s'envien en pdf i l'alumne les retorna amb una fotografia. Amb la 
qual cosa, només es requereix com a mínim un mòbil.

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha fer per recuperar o 
millorar la nota de la matèria?

Totes les activitats les reben en forma de tasques al Clasroom. La qual 
cosa permet fer comentaris i mantenir un diàleg amb l'alumne, corregir-
les, tornar-les i puntuar-les.

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat 
s’utilitzaran duran el 3r trimestre online?

A més del Clasroom, com ja s'ha explicat a l'apartat anterior, en alguns 
casos es fa servir el correu savi.cat



Departament de Biologia i Geologia  

 

Criteris d’avaluació 3r trimestre - ESO 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
Ponderarem l’assoliment de les competències treballades entre la 1a i 2a avaluació fent una 
mitjana. Tindrem en compte si l’alumne/a ha millorat l’assoliment de les competències de la 
matèria comparant el 1r i el 2n trimestre. 
 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
Tasques o exercicis competencials online com ara projectes, debats on line, preguntes orals, 
pòsters, visualització de vídeos, treballs d’indagació, exercicis.... etc. 
Les tasques i exercicis proposats seran gradats i s’adaptaran als diferents ritmes i nivells 
d’aprenentatge de l’alumnat. 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació 
i calcular la nota final de la matèria ? 
Durant el 3r trimestre està previst fer classes virtuals i proporcionar tasques online a 
l’alumnat. 
Per l’avaluació positiva del tercer trimestre tindrem en compte el lliurament de la majoria de 
les tasques, acabades seguint les instruccions i ben fetes. Després del retorn qualitatiu i de 
resultats de la tasca pel part del professor/a es valorarà l’interès de l’alumne/a per 
rectificar-les i millorar-les. 
Es valorarà positivament si l’alumne/a es connecta a les classes virtuals online de la matèria. 
Els alumnes que han aprovat la mitjana de la 1ª i 2ª avaluació la nota del 3r trimestre pot 
pujar un grau el nivell d’assoliment de les competències (De AS a AN  i de AN a AE). 
Per recuperar la 1a i 2a avaluació proposarem tasques online de reforç i consolidació dels 
continguts clau i competències no assolides durant el 3r trimestre. També proposarem de 
fer alguna prova online d’avaluació (oral o escrita). Les tasques es retornaran corregides i 
qualificades per què l’alumne pugui entendre i regular el seu procés d’aprenentatge. 
 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
En el lliurament de les tasques es tindrà en compte la realitat de connectivitat de l’alumne i 
es donarà la possibilitat de lliurar-les via correu electrònic o fer-les a la llibreta i fer una 
fotografia per enviar-la per correu electrònic o al classroom de la matèria  
 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o millorar la nota 
de la matèria? 
Es comunicarà a l’alumnat a través del classroom, del correu electrònic i a les classes virtuals 
online les activitats de recuperació. Es tindrà en compte la realitat de connectivitat dels 
alumnes. 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran 
el 3r trimestre online? 
Les activitats es tornaran corregides amb comentaris qualitatius i en alguns casos amb nota 
numèrica per l’alumne conegui el seu propi procés d’aprenentatge. 



Departament de Biologia i Geologia  

 

 

Criteris d’avaluació 3r trimestre – BAT  

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
A les matèries de Biologia i CTMA de 1r i CTMA de 2n de BAT es farà una mitjana aritmètica 
entre la 1a i la 2a avaluació. 
A la matèria de Biologia de 2n de Batxillerat es farà una mitjana aritmètica entre els blocs de 
matèria que s’han treballat en la 1a i 2a avaluació. 
 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
Durant el 3r trimestre està previst fer classes virtuals, proporcionar tasques online a 
l’alumnat i fer proves avaluatives. 
Per l’avaluació positiva del tercer trimestre tindrem en compte el lliurament de les tasques, 
acabades seguint les instruccions i ben fetes. Les tasques es retornaran corregides i 
qualificades per què l’alumne pugui entendre i regular el seu procés d’aprenentatge. 
Es valorarà positivament l’assistència a les classes virtuals de les matèries. 
Els alumnes que han aprovat la mitjana de la 1a i 2a avaluació faran tasques de millora i 
ampliació a través de la plataforma google classroom, classes online i proves avaluatives 
online si es creu adient.  
Els alumnes que han suspès la mitjana de la 1a i 2a avaluació faran tasques obligatòries de 
reforç i consolidació a través de la plataforma google classroom, juntament amb proves 
avaluatives online. 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació 
i calcular la nota final de la matèria? 
Si la nota de la 3a avaluació es positiva podrà pujar la mitjana de la 1a i 2a aval fins a 1’5 
punts. 
Si les tasques de la 3a aval estan avaluades entre SUF i BÉ pujarà 0’5 punts 
Si les tasques de la 3a aval estan avaluades entre BÉ i NOT pujarà 1 punts 
Si les tasques de la 3a aval estan avaluades entre NOT i EX pujarà 1’5 punts 
Excepcionalment alguns alumnes poden lliurar alguna tasca extraordinària voluntària que, si 
és avaluada positivament, pot pujar la nota de la mitjana de la 1a i 2a aval fins a 2 punts 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
En el lliurament de les tasques es tindrà en compte la realitat de connectivitat de l’alumne. 
Es donarà la possibilitat de lliurar-les via correu electrònic o mitjançant una fotografia al 
classroom de la matèria . 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha fer per recuperar o millorar la nota de 
la matèria? 
Es comunicarà a l’alumnat a través del classroom, del correu electrònic i a les classes virtuals 
online les activitats de recuperació. Es tindrà en compte la realitat de connectivitat dels 
alumnes. 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran 
el 3r trimestre online? 



Departament de Biologia i Geologia  

 

Les activitats es tornaran corregides amb comentaris qualitatius i amb nota numèrica per 
l’alumne conegui el seu propi procés d’aprenentatge. 
 



 

 
DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ ESO (MAIG 2020) 
 

● CÀLCUL DE LA NOTA FINAL: Es farà la mitjana aritmètica de la 1a i 2a               
avaluació i es multiplicarà el valor obtingut per un coeficient amb un valor             
entre 1 i 1,2 que tindrà en compte tant la qualitat com la quantitat de               
treball.  

 
● RECUPERACIONS: Les recuperacions de 1a i 2a avaluació es         

consistiran en la realització d'un dossier amb teoria i activitats. 
 
 
● RECUPERACIONS DE CURSOS ANTERIORS: Els alumnes amb la        

matèria pendent de tercer hauran d'entregar a través del correu el           
dossier que ja havien rebut a l'institut. Se'ls hi comunicarà la data            
d'entrega a través del correu electrònic.  

 
 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ BAT  
 

● CÀLCUL DE LA NOTA FINAL: Es farà la mitjana aritmètica de la 1a i 2a               
avaluació i se li sumarà 0, 0'5 o 1 punt segons la quantitat i qualitat del                
treball tal i com es descriu a continuació. 

 
- 0,5 punts si falta alguna activitat i/o alguna nota és inferior a 7. 
- 1 punt si han entregat totes les activitats i les notes obtingudes són              
totes superiors a 7. 
 
No s'augmentarà la nota si no s'han entregat més del 75% de les             
activitats i/o si la majoria  de les notes són inferiors a 5.  

 
 
● RECUPERACIONS: Si la nota mitjana dels dos primers trimestres és          

inferior a 4,5 es realitzarà un examen virtual per a recuperar la 1a i/o 2a               
avaluació. La nota obtinguda és la que es tindrà en compte en el càlcul              
de la nota final, sempre que no sigui inferior a la ja obtinguda en la 2a                
avaluació. 

 
NOTA: Els alumnes de 1r BAT de Química que no hagin superat la 

formulació realitzaran també un examen de recuperació.  
 
● RECUPERACIONS DE CURSOS ANTERIORS: Els alumnes de 2n BAT         

que hagin de recuperar matèries de 1r BAT faran un dossier i un examen              
virtual. El dossier tindrà un valor del 25% i l'examen un valor del 75% de               



 

la nota final. La matèria quedarà aprovada amb una nota igual o superior             
a 5.  

 
 



DEPARTAMENT 
DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Criteris d’avaluació del 3r trimestre i avaluació 
final (curs 2019-2020)  1r BAT

CONCEPTES GENERALS 

 1.  Seguint les instruccions del Departament d’Ensenyament, el període 
comprès entre el 12 de març i el 13 d'abril no es considera, en cap cas, 

ni lectiu ni qualificable. Per tant el 3r trimestre es va iniciar el passat 
14 d’abril i finalitza el dia 19 de juny.

 2.  Aixó vol dir que, en principi, hem completat 2/3 de l'assignatura, amb 
les seves corresponents notes.  S’avaluarà i qualificarà cada matèria 

amb la informació disponible fins a finalitzar la segona avaluació.  
Es podrà completar l’avaluació i la qualificació de cada matèria amb els 

aprenentatges derivats de les propostes formatives de treball no presen-
cial que el professorat haurà proposat per al tercer trimestre. Per tant, es 
modifica el total de punts a sumar per a aconseguir l'aprovat: abans era 

de 27 punts i ara serà de 17 punts, fruit de la suma del treball realitzat 
fins al moment del confinament: mitjana del primer trimestre + mitjana 

del segon trimestre + nota del treball de recensió (sent 35 punts el 
total de punts en joc).

 3.  Els aprenentatges no presencials duts a terme en aquest 3r trimestre 
no podran condicionar l’avaluació ni la qualificació final dels estu-

diants de manera negativa. Es consideraran un valor afegit positiu a la 
formació rebuda anteriorment. 

 4.  L’alumnat que hagi suspès la 1a o 2a aval té dret a fer una recupera-

ció. El lliurament de tasques de recuperació pautades i les avaluacions 



personals en línia seran una alternativa.  En el cas dels alumnes de l'as-
signatura d'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI , aquestes tasques 

pautades seran tres i es troben a la disposició de l'alumnat en el Class-
room corresponent a cadascun dels grups:

  - “Tasca per a una quarantena”
  - “Jo Sóc”
  - “Visitant el món de la Guerra Freda”

  La nota de la tercera avaluació serà la mitjana aritmètica de les 
tres tasques.  Com ja s'ha dit, en cap cas baixarà la nota corresponent 

a la mitjana dels dos primers trimestres, sinó que servirà perquè tots els 
alumnes puguin arribar als 17 punts necessaris per a aprovar, mantenir o 

fins tot millorar la seva nota.
 
 5.  La periodicitat mínima de contacte virtual entre professor i alumnes s'ha 

establert en una sessió setmanal, a fi d'evitar la rèplica de les situa-
cions acadèmiques habituals i ordinàries que es viurien a l'institut en cir-

cumstàncies normals.

 6.  Connectivitat: l'institut compta amb una plataforma educativa basada 

en l'ús de l'aplicació Google Classroom.  La immensa majoria de l'a-
lumnat està familiaritzat amb ella i fa un ús intens i freqüent.  En estar 

adaptada per al seu ús en ordinadors, tauletes i mòbils la fa molt versàtil 
i utilitzable en qualsevol circumstància.  No obstant això i, en previsió de 

dificultats, l'ús del correu corporatiu del centre es convertirà en l'eina al-
ternativa.

 7.  L'elaboració i presentació del treball de recensió dins de les dates 
acordades continua sent requisit imprescindible per a aprovar l'as-
signatura.  En cas contrari, l'alumne queda automàticament suspès 
en la convocatòria de juny (independentment de les notes durant el 
curs).  Com que tots els alumnes coneixien des de mitjans de setem-
bre de l'any passat aquesta condició, el departament entén que, 
malgrat que la data de lliurament entrava dins del període de confi-
nament, aquesta condició roman vigent.  D'altra banda, el seu lliura-
ment virtual per mitjà de la plataforma és extremadament senzill.



 8.  A hores d’ara no podem dir si el curs es finalitzarà presencialment.  Si 

és així i, malgrat tot, hi ha alumnes que no aconsegueixen arribar a l'a-
provat, es realitzaria un examen global per escrit de l'assignatura en 

data a determinar del mes de juny.  Si no és possible dur-ho a terme, la 
plataforma educativa que utilitza l'institut (Google Classroom) permet 
realitzar un examen global oral (en forma de tribunal conjunt amb tots 

els professors del nivell) que determinaria la nota final de l'alumne. 

Tomás Muñoz, cap del Departament de Geografia i Història
29 d’abril de 2020



DEPARTAMENT 
DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Criteris d’avaluació del 3r trimestre i avaluació 
final (curs 2019-2020)  2n BAT-Història de l’Art

CONCEPTES GENERALS 

 1.  Seguint les instruccions del Departament d’Ensenyament, el període 
comprès entre el 12 de març i el 13 d'abril no es considera, en cap cas, 

ni lectiu ni qualificable. Per tant el 3r trimestre es va iniciar el passat 
14 d’abril i finalitza el dia 19 de juny.

 2.  Aixó vol dir que, en principi, hem completat 2/3 de l'assignatura, amb 

les seves corresponents notes.  S’avaluarà i qualificarà cada matèria 
amb la informació disponible fins a finalitzar la segona avaluació.  
Es podrà completar l’avaluació i la qualificació de cada matèria amb els 

aprenentatges derivats de les propostes formatives de treball no presen-
cial que el professorat haurà proposat per al tercer trimestre. 

 3.  Els aprenentatges no presencials duts a terme en aquest 3r trimestre 
no podran condicionar l’avaluació ni la qualificació final dels estu-

diants de manera negativa. Es consideraran un valor afegit positiu a la 
formació rebuda anteriorment. 

 4.  L’alumnat que hagi suspès la 1a o 2a aval té dret a fer una recupera-

ció. El lliurament de tasques de recuperació pautades i les avaluacions 
personals en línia seran una alternativa.  En el cas dels alumnes de l'as-
signatura de HISTÒRIA DE L’ART, aquestes tasques pautades seran 

DOS (una tasca per tema pendent) i es troben a la disposició de l'alum-
nat en el Classroom corresponent a cadascun dels grups.  La nota de la 

tercera avaluació serà la mitjana aritmètica de les quatre tas-
ques.  



  Com ja s'ha dit, en cap cas baixarà la nota corresponent a la 
mitjana dels dos primers trimestres, sinó que servirà perquè tots els 

alumnes puguin arribar als 17 punts necessaris per a aprovar, mantenir o 
fins tot millorar la seva nota.

 
 5.  La periodicitat mínima de contacte virtual entre professor i alumnes s'ha 

establert en una sessió setmanal, a fi d'evitar la rèplica de les situa-
cions acadèmiques habituals i ordinàries que es viurien a l'escola o a 
l'institut en circumstàncies normals.

 6.  Connectivitat: l'institut compta amb una plataforma educativa basada 

en l'ús de l'aplicació Google Classroom.  La immensa majoria de l'a-
lumnat està familiaritzat amb ella i fa un ús intens i freqüent.  En estar 

adaptada per al seu ús en ordinadors, tauletes i mòbils la fa molt versàtil 
i utilitzable en qualsevol circumstància.  No obstant això i, en previsió de 
dificultats, l'ús del correu corporatiu del centre es convertirà en l'eina al-

ternativa.

 7.  L'elaboració i presentació del TCHA, Treball de Curs dʼHistòria de 
lʼArt, dintre de les dates acordades era requisit imprescindible per 
a aprovar l'assignatura.  En cas contrari, l'alumne queda automàtica-
ment suspès en la convocatòria de juny (independentment de les no-
tes durant el curs).  Com que tots els alumnes coneixien des de 
mitjans de setembre de l'any passat aquesta condició, el departa-
ment entén que, malgrat que la data de lliurament entrava dins del 
període de confinament, aquesta condició roman vigent.  D'altra 
banda, el seu lliurament virtual per mitjà de la plataforma és extrema-
dament senzill.

 8.  A hores d’ara no podem dir si el curs es finalitzarà presencialment.  Si 

és així i, malgrat tot, hi ha alumnes que no aconsegueixen arribar a l'a-
provat, es realitzaria un examen global per escrit de l'assignatura en 

data a determinar del mes de juny.  Si no és possible dur-ho a terme, la 
plataforma educativa que utilitza l'institut (Google Classroom) permet 



realitzar un examen global oral (en forma de tribunal conjunt amb tots 
els professors del nivell) que determinaria la nota final de l'alumne.

 9.  En el cas d'assignatures pendents de primer de BAT pertanyents al de-

partament, s'aplicarà la mateixa solució que en el punt 8: la realització 
d'un examen global oral (amb un mínim de dos professors del depar-

tament).
 

Tomás Muñoz, cap del Departament de Geografia i Història
29 d’abril de 2020



DEPARTAMENT 
DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Criteris d’avaluació del 3r trimestre i avaluació 
final (curs 2019-2020)  2n BAT-Geografia

CONCEPTES GENERALS 

 1.  Seguint les instruccions del Departament d’Ensenyament, el període 
comprès entre el 12 de març i el 13 d'abril no es considera, en cap cas, 

ni lectiu ni qualificable. Per tant el 3r trimestre es va iniciar el passat 
14 d’abril i finalitza el dia 19 de juny.

 2.  Aixó vol dir que, en principi, hem completat 2/3 de l'assignatura, amb 

les seves corresponents notes.  S’avaluarà i qualificarà cada matèria 
amb la informació disponible fins a finalitzar la segona avaluació.  
Es podrà completar l’avaluació i la qualificació de cada matèria amb els 

aprenentatges derivats de les propostes formatives de treball no presen-
cial que el professorat haurà proposat per al tercer trimestre. 

 3.  Els aprenentatges no presencials duts a terme en aquest 3r trimestre 
no podran condicionar l’avaluació ni la qualificació final dels estu-

diants de manera negativa. Es consideraran un valor afegit positiu a la 
formació rebuda anteriorment. 

 4.  L’alumnat que hagi suspès la 1a o 2a aval té dret a fer una recupera-

ció. El lliurament de tasques de recuperació pautades i les avaluacions 
personals en línia seran una alternativa.  En el cas dels alumnes de l'as-
signatura de GEOGRAFIA, aquestes tasques pautades seran quatre (una 

tasca per tema pendent) i es troben a la disposició de l'alumnat en el 
Classroom corresponent a cadascun dels grups.

  La nota de la tercera avaluació serà la mitjana aritmètica de les 
quatre tasques.  



  Com ja s'ha dit, en cap cas baixarà la nota corresponent a la 
mitjana dels dos primers trimestres, sinó que servirà perquè tots els 

alumnes puguin arribar als 17 punts necessaris per a aprovar, mantenir o 
fins tot millorar la seva nota.

 
 5.  La periodicitat mínima de contacte virtual entre professor i alumnes s'ha 

establert en una sessió setmanal, a fi d'evitar la rèplica de les situa-
cions acadèmiques habituals i ordinàries que es viurien a l'escola o a 
l'institut en circumstàncies normals.

 6.  Connectivitat: l'institut compta amb una plataforma educativa basada 

en l'ús de l'aplicació Google Classroom.  La immensa majoria de l'a-
lumnat està familiaritzat amb ella i fa un ús intens i freqüent.  En estar 

adaptada per al seu ús en ordinadors, tauletes i mòbils la fa molt versàtil 
i utilitzable en qualsevol circumstància.  No obstant això i, en previsió de 
dificultats, l'ús del correu corporatiu del centre es convertirà en l'eina al-

ternativa.

 7.  L'elaboració i presentació del TIG, Treball dʼInvestigació Geogràfi-
ca, dintre de les dates acordades continua sent requisit imprescin-
dible  per a aprovar l'assignatura.  En cas contrari, l'alumne queda au-
tomàticament suspès en la convocatòria de juny (independentment 
de les notes durant el curs).  Com que tots els alumnes coneixien des 
de mitjans de setembre de l'any passat aquesta condició, el depar-
tament entén que, malgrat que la data de lliurament entrava dins del 
període de confinament, aquesta condició roman vigent.  D'altra 
banda, el seu lliurament virtual per mitjà de la plataforma és extrema-
dament senzill.

 8.  A hores d’ara no podem dir si el curs es finalitzarà presencialment.  Si 

és així i, malgrat tot, hi ha alumnes que no aconsegueixen arribar a l'a-
provat, es realitzaria un examen global per escrit de l'assignatura en 

data a determinar del mes de juny.  Si no és possible dur-ho a terme, la 
plataforma educativa que utilitza l'institut (Google Classroom) permet 



realitzar un examen global oral (en forma de tribunal conjunt amb tots 
els professors del nivell) que determinaria la nota final de l'alumne.

 9.  En el cas d'assignatures pendents de primer de BAT pertanyents al de-

partament, s'aplicarà la mateixa solució que en el punt 8: la realització 
d'un examen global oral (amb un mínim de dos professors del depar-

tament).
 

Tomás Muñoz, cap del Departament de Geografia i Història
29 d’abril de 2020



DEPARTAMENT 
DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Criteris d’avaluació del 3r trimestre i avaluació 
final (curs 2019-2020)  2n BAT-Història

CONCEPTES GENERALS 

 1.  Seguint les instruccions del Departament d’Ensenyament, el període 
comprès entre el 12 de març i el 13 d'abril no es considera, en cap cas, 

ni lectiu ni qualificable. Per tant el 3r trimestre es va iniciar el passat 
14 d’abril i finalitza el dia 19 de juny.

 2.  Aixó vol dir que, en principi, hem completat 2/3 de l'assignatura, amb 

les seves corresponents notes.  S’avaluarà i qualificarà cada matèria 
amb la informació disponible fins a finalitzar la segona avaluació.  
Es podrà completar l’avaluació i la qualificació de cada matèria amb els 

aprenentatges derivats de les propostes formatives de treball no presen-
cial que el professorat haurà proposat per al tercer trimestre. 

 3.  Els aprenentatges no presencials duts a terme en aquest 3r trimestre 
no podran condicionar l’avaluació ni la qualificació final dels estu-

diants de manera negativa. Es consideraran un valor afegit positiu a la 
formació rebuda anteriorment. 

 4.  L’alumnat que hagi suspès la 1a o 2a aval té dret a fer una recupera-

ció. El lliurament de tasques de recuperació pautades i les avaluacions 
personals en línia seran una alternativa.  En el cas dels alumnes de l'as-
signatura d'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D’ESPANYA, aquestes tas-

ques pautades seran quatre (dues tasques per tema pendent) i es tro-
ben a la disposició de l'alumnat en el Classroom corresponent a cadas-

cun dels grups.  La nota de la tercera avaluació serà la mitjana arit-
mètica de les quatre tasques.  



  Com ja s'ha dit, en cap cas baixarà la nota corresponent a la 
mitjana dels dos primers trimestres, sinó que servirà perquè tots els 

alumnes puguin arribar als 12 punts necessaris per a aprovar, mantenir o 
fins tot millorar la seva nota.

 
 5.  La periodicitat mínima de contacte virtual entre professor i alumnes s'ha 

establert en una sessió setmanal, a fi d'evitar la rèplica de les situa-
cions acadèmiques habituals i ordinàries que es viurien a l'escola o a 
l'institut en circumstàncies normals.

 6.  Connectivitat: l'institut compta amb una plataforma educativa basada 

en l'ús de l'aplicació Google Classroom.  La immensa majoria de l'a-
lumnat està familiaritzat amb ella i fa un ús intens i freqüent.  En estar 

adaptada per al seu ús en ordinadors, tauletes i mòbils la fa molt versàtil 
i utilitzable en qualsevol circumstància.  No obstant això i, en previsió de 
dificultats, l'ús del correu corporatiu del centre es convertirà en l'eina al-

ternativa.

 7.  L'elaboració i presentació del treball de recensió dins de les dates 
acordades continua sent requisit imprescindible per a aprovar l'as-
signatura.  En cas contrari, l'alumne queda automàticament suspès 
en la convocatòria de juny (independentment de les notes durant el 
curs).  Com que tots els alumnes coneixien des de mitjans de setem-
bre de l'any passat aquesta condició, el departament entén que, 
malgrat que la data de lliurament entrava dins del període de confi-
nament, aquesta condició roman vigent.  D'altra banda, el seu lliura-
ment virtual per mitjà de la plataforma és extremadament senzill.

 8.  A hores d’ara no podem dir si el curs es finalitzarà presencialment.  Si 
és així i, malgrat tot, hi ha alumnes que no aconsegueixen arribar a l'a-

provat, es realitzaria un examen global per escrit de l'assignatura en 
data a determinar del mes de juny.  Si no és possible dur-ho a terme, la 

plataforma educativa que utilitza l'institut (Google Classroom) permet 
realitzar un examen global oral (en forma de tribunal conjunt amb tots 
els professors del nivell) que determinaria la nota final de l'alumne.



 9.  En el cas d'assignatures pendents de primer de BAT pertanyents al de-

partament, s'aplicarà la mateixa solució que en el punt 8: la realització 
d'un examen global oral (amb un mínim de dos professors del depar-

tament).
 

Tomás Muñoz, cap del Departament de Geografia i Història
29 d’abril de 2020



DEPARTAMENT 
DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Criteris d’avaluació del 3r trimestre i avaluació 
final (curs 2019-2020)  ESO

CONCEPTES GENERALS 

 1.  Seguint les instruccions del Departament d’Ensenyament, el període 
comprès entre el 12 de març i el 13 d'abril no es considera, en cap cas, 

ni lectiu ni qualificable. Per tant el 3r trimestre es va iniciar el passat 
14 d’abril. 

 2.  Aixó vol dir que, en principi, hem completat 2/3 de l'assignatura, amb 

les seves corresponents notes.  S’avaluarà i qualificarà cada matèria 
amb la informació disponible fins a finalitzar la segona avaluació.    
Per tant, la nota final mínima de l’alumne serà la corresponent a la 

mitjana aritmètica dels dos trimestres cursats. 

 3.  L’alumnat que hagi suspès la 1a o 2a avaluacions té dret a fer una re-
cuperació.  Aixó vol dir que es completarà l’avaluació i la qualificació de 

cada matèria amb els aprenentatges derivats de les propostes formati-
ves de treball no presencial que el professorat haurà proposat per al ter-

cer trimestre: seran un mínim de tres propostes formatives de treball 
al llarg del trimestre (a TOTS els nivells de l’ESO) i es trobaran a la dispo-
sició de l'alumnat en el Classroom corresponent a cadascun dels grups.  

La nota de la tercera avaluació serà la mitjana aritmètica d’aques-
tes tasques.

        
 4.  A l'hora de calcular la NOTA FINAL de l'assignatura, la nota de la terce-

ra avaluació farà mitjana aritmètica amb les notes de la primera i la 
segona avaluacions, tenint en compte que: 



  4.1. aquesta mitjana en cap cas baixarà la nota corresponent a la 
mitjana dels dos primers trimestres ni condicionarà l’avaluació ni la quali-

ficació final dels estudiants de manera negativa.
  4.2. servirà perquè tots els alumnes puguin arribar a aprovar, mantenir 

o fins tot millorar la seva nota

 5.  El Departament de Geografia i Història, mitjançant els professors de ca-
da grup i nivell, lliurarà els acords presos respecte el tipus i format 
d’activitats online que proposaran als alumnes i els criteris d’ava-

luació del 3r trimestre. Aquests acords són vinculants per tots el pro-
fessors del departament.

 6.  Les activitats proposades buscaran aprofundir el currículum compe-

tencial del nivel, procurant que estiguin contextualitzades i que promo-
guin l’interès de l’alumnat, contribueixin a l’adquisició de les competèn-

cies bàsiques i fomentin l’aprenentatge autònom. Tenint en compte l’a-
valuació competencial, les matèries de continuïtat (com és el cas de les 
Ciències Socials) recuperaran les competències no assolides anterior-

ment al llarg del tercer trimestre o en cursos posteriors fins a arribar a la 
fi d'etapa (quart d'ESO).

 7.  La periodicitat mínima de contacte virtual entre professor i alumnes s'ha 
establert en un màxim d’una sessió quincenal, (amb contactes setma-

nals, via email i plataforma educativa) a fi d'evitar la rèplica de les situa-
cions acadèmiques habituals i ordinàries que es viurien a l'institut en cir-

cumstàncies normals. 

 8.  Connectivitat: l'institut compta amb una plataforma educativa basada 
en l'ús de l'aplicació Google Classroom.  La immensa majoria de l'a-
lumnat està familiaritzat amb ella i fa un ús intens i freqüent.  En estar 

adaptada per al seu ús en ordinadors, tauletes i mòbils la fa molt versàtil 
i utilitzable en qualsevol circumstància.  No obstant això i, en previsió de 

dificultats, l'ús del correu corporatiu del centre es convertirà en l'eina al-
ternativa.



 9.  A 4t curs d’ESO, l’equip docent ha d’adoptar les decisions correspo-
nents a la superació de l’etapa i obtenció del títol de graduat. Si l’equip 

docent acorda que un alumne que no ha assolit tots els nivells compe-
tencials (inclosa l'assignatura de Ciències Socials) obté el títol de graduat 

en ESO, ho farà constar en el consell orientador indicant les eines i re-
cursos per poder assolir-los en els estudis posteriors. 

Tomás Muñoz, cap del Departament de Geografia i Història
7 de maig de 2020



 

Criteris d’avaluació 3r trimestre – BAT  

Departament Filosofia 

Distingim diürn de nocturn perquè el fet que a nocturn hi hagi menys alumnes, permet 

fer-ne un seguiment més intensiu. 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1as i la 2a avaluació? 
DIÜRN: Les notes de la 1a i 2a faran mitjana amb dues qualificacions més del 3r trimestre. 
No poden perjudicar en cap cas, només millorar. 
NOCTURN: Els exercicis fets el 3r trimestre podran millorar la nota del 1r - 2n, mai abaixar-la. 
 
 
 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
DIÜRN: Dues proves on-line al 3r trimestre apujaran la nota mitjana de 1a-2a, perquè la 
temàtica és més fàcil que la lògica de la segona avaluació i perquè el tipus de prova també 
serà més assequible. Els alumnes amb mitjana per sota de 4,5 poden aprovar i més i els 
alumnes amb mitjana superior a 4,5 poden millorar la nota. Les noves notes no poden 
perjudicar en cap cas. 
NOCTURN: A 2n, un comentari de text com a recuperació. A 1r, un examen oral, com a 
recuperació. A més, els exercicis fets al 3r trimestre, poden augmentar la nota. 
 
 
 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria? 
DIÜRN: Fent mitjana. La temàtica i la prova són més assequibles. La nota pot augmentar i 
molt. Tots els suspesos tenen possibilitats de salvar-se si ho fan bé.  
NOCTURN: Sumant punts a la mitjana de 1a i 2a com a bonificadors. 
 
 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
Sí. A batxillerat, en principi, tots els alumnes estan connectats; però si algun alumne no té 
connexió, contactem amb ell amb correus electrònics. Els tutors ens informen d’aquests 
casos. Si tampoc responen, recorrem al tutor. 
 
 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha fer per recuperar o millorar la nota de la 
matèria? 
DIÜRN: Amb classroom i reunions meet. 
NOCTURN: Amb un correu explicant el pla general, i després amb classroom, reunions i 
e-mails. 
 



 

 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran el 
3r trimestre online? 
Sobretot amb classroom, reunions meet, correu savi i àdhuc trucades. 
 
 
 
 



LLATÍ 

CRITERIS DE LA TERCERA AVALUACIÓ NO 
PRESENCIAL DEL CURS 2019-2020 

Professora : Glòria Bages 

1. Cada alumne llegirà (en anglès) les dotze lectures relatives a Pompeia 
que consten al Cambridge Latin Book I, i n’entregarà una traduïda per 
escrit; cada alumne una de diferent.  

2. Cada alumne respondrà a un qüestionari individualitzat i diferent relatiu 
a aquestes dotze lectures.  

3. Cada alumne farà un índex amb breu comentari de les nocions d’aspectes 
de la vida romana,  literatura i història que pugui trobar en uns breus 
fragments del text de la novel·la ‘Els últims dies de Pompeia’. 

4. Cada alumne mirarà la reproducció de Pompeia i el seu planell i 
comentarà l’edifici públic o privat de la ciutat que li sigui assignat. 

5. Cada alumne farà un recorregut pel Museu Arqueològic de Nàpols, i 
comentarà una de les peces exposades, que se li hagi indicat.  

6. Cada alumne mirarà la pel·lícula Carthago Nova, d’animació; i 
n’explicarà l’argument amb detall. 

7. Cada alumne presentarà un esquema de la cronologia de la Història de 
Roma, amb la biografia d’un personatge assignat, diferent per cadascú, 
basant-se en principi en el llibre de text. 

8. Cada alumne presentarà la còpia de la traducció de un fragment literari 
diferent per cadascú, amb un breu comentari relatiu a l’autor, el contingut  i 
la importància del text. 

9. Cada alumne confegirà un índex dels mites que apareixen al llibre de text 
i respondrà a un qüestionari relatiu als personatges protagonistes. 

  

Aquestes tasques una vegada corregides, serviran per a una qualificació 
positiva respecte de la primera i segona avaluació. 
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Professor: Ernest Fusté 

Criteris d’avaluació 3r trimestre - ESO 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
 
3ESO. 
La nota de la 3a avaluació té en compte l’execució de la feina i el respecte als terminis de 
lliurament. 
 
4ESO 
La nota de 3a avaluació té en compte l’execució de la feina, el respecte als terminis de 
lliurament i la solvència en la resolució dels exercicis. 
 
La nota del curs és la mitjana resultant de cadascuna de les notes trimestrals. 
 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
 
Una part dels exercicis proposats són de repàs,la resolució correcta doncs comporta la 
recuperació de la matèria. 
 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria ? 
 
No és la nota només allò que fa millorar les notes precedents sinó el fet d’haver resolt 
acceptablement els exercicis encomanats. 
 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
 
Naturalment. Hem procurat que, a través dels companys de classe, les persones que no es 
poden connectar tinguin també accés a la feina encomanada. 
 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o millorar la nota 
de la matèria? 
 
Mitjançant el correu electrònic. 
 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran el 
3r trimestre online? 
 
El correu electrònic mitjançant documents editables. 
 



 

 

Criteris d’avaluació 3r trimestre – BAT  

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1as i la 2a avaluació? 
 
1BATX 
La nota de 3a avaluació té en compte l’execució de la feina, el respecte als terminis de 
lliurament i la solvència en la resolució dels exercicis. 
 
2BATX 
La nota de 3a avaluació té en compte l’execució de la feina, el respecte als terminis de 
lliurament, la solvència en la resolució dels exercicis i la capacitat de claredat i de síntesi. 
 
La nota del curs és la mitjana resultant de cadascuna de les notes trimestrals. 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
 
Exercicis ad hoc personalitzats. 
 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria? 
 
No és la nota només allò que fa millorar les notes precedents sinó el fet d’haver resolt els 
exercicis encomanats. 
 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
 
Hem procurat que, a través dels companys de classe, aquelles persones que no es poden 
connectar tinguin també accés a la feina encomanada. 
 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha fer per recuperar o millorar la nota de la 
matèria? 
 
Mitjançant els classroom 
 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran el 
3r trimestre online? 
 
Classroom i correu electrònic. 
 
 
 



 

Assignatura: Tecnologia ESO (1r, 2n i 3r)  

Criteris d’avaluació 3r trimestre  

Donades les característiques pròpies del grup de 3A i les dificultats de comunicació             

telemàtica dels alumnes, s’estableixen uns criteris d’avaluació diferenciats dels altres          

dos grups de 3r. 

 

 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
Es farà la mitjana aritmètica de la nota de la 1a i 2a avaluació. 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
1r i 2n i 3r B 
Es faran activitats de recuperació de cadascuna de les competències no assolides. Es tindrà              
en consideració el grau de l’assoliment d’aquestes per als alumnes que tinguin un PI.  
Si es dona el cas d’algun alumne/a que a començaments de juny, amb la feina de 
recuperació presentada, no pugui encara aprovar la matèria, se li oferiran altres activitats de 
recuperació que incideixin directament en la part que no està assolint o bé es realitzarà un 
examen de recuperació. 
3r C 
Es realitzaran qüestionaris on-line sobre el temari de la 3a avaluació. Aquest qüestionaris es 
responen on-line però es realitzen sobre paper, responent a activitats que ja es realitzaven a 
l’aula. 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria ? 
1r i 2n i 3r BC 
Durant el 3r trimestre s’aniran penjant activitats al Classroom i que l’alumnat ha d’anar 
treballant telemàticament. Aquestes activitats es comentaran qualitativament i l’alumne/a 
pot anar fent les consultes que necessiti per tal de resoldre els dubtes i millorar en el seu 
aprenentatge. Al final del 3r trimestre cada alumne/a obtindrà una nota del seu treball.  
Amb la nota del 3r trimestre es farà una mitjana aritmètica dels 3 trimestres. 
Disposarem, doncs, de dues mitjanes: la dels dos primers trimestres i la dels 3 trimestres. 
La nota FINAL serà la més alta d’aquestes dues mitjanes. 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
1r i 2n 
Tant les activitats de recuperació com les del 3r trimestre es poden fer online , mitjançant 
ordinador, tauleta o mòbil. 
Algunes de les activitats es poden realitzar amb tractament de textos  i posteriorment 
penjar-les al Classroom corresponent, unitat compartida de drive o enviar-les per correu 
SAVI, segons el cas. Si algun alumne/a treballa millor en paper les parts de documents de 
text o d’exercicis del llibre, s’ho pot imprimir i, una vegada resolt l’exercici, escanejar-lo o 
fer-ne fotos i enviar-ho pel correu del SAVI  (també penjar-ho al Classroom, si és possible). 



 

S’informarà al tutor/a dels alumnes amb els que no s’hagi aconseguit comunicar o si, estant 
d’alta al Classroom, no presenten les tasques i es buscarà una solució consensuada. 
 
2n ESO: Una petita part de l’alumnat no disposa d’ordinadors en els que es pugui instal·lar el 
programa LibreCAD. En aquests casos puntuals no es tindrà en compte la part de la 
competència corresponent en el càlcul de la nota final. 
 
3r BC ESO: Ela alumnes del grup B han d’utilitzar el programari de full de càlcul LibreOffice 
Calc, tenir accés a internet per accedir a la plataforma Code.org d’iniciació a la programació i 
instal·lar el programari lliure de disseny 3D openSCAD. 
En els casos que no tinguin ordinador o accés a internet no es tindrà en compte la part de la 
competència corresponent en el càlcul de la nota final. 
Els alumnes del grup C tenen el dossier en paper i poden enviar la feina des de l’ordinador o 
des del mòbil. 
Si algú te problemes de connexió algun dia, es canvia el termini d’entrega dels treballs. 
 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o millorar la nota 
de la matèria? 
Activitats de recuperació: 
1r ESO: Es penjaran al Classroom i també s’enviaran per email als alumnes amb còpia a la                 
tutora del curs corresponent i a la cap de departament. A l’email a part d’indicar a cada                 
alumne les activitats a realitzar per unitats pendents es detallarà un seguit d’instruccions             
perquè estiguin assabentats dels arxius adjuntats, la manera de procedir per organitzar-se            
millor i la data màxima d’entrega de les activitats.  
S’enviarà el codi d’accés al  Classroom. 
2n ESO: Les activitats de recuperació es faran a través d’una unitat compartida (entre 
professora i alumne/a) del drive.  En aquesta unitat compartida, que serà personalitzada, 
l’alumne/a trobarà la informació necessària per poder fer les activitats corresponents a les 
competències no assolides. L’alumnat també pot saber quines competències ha de 
recuperar perquè així se li comunica en els comentaris del butlletí de notes. 
S’enviarà la sol·licitud d’inclusió a la unitat compartida (correu SAVI) i també s’informa, 
mitjançant el Classroom, de la manera de recuperar.  
3r BC ESO:  
Es penjaran al Classroom. En alguns casos també s’enviaran per email als alumnes amb còpia               
a la tutora del curs corresponent i a la cap de departament. A l’email a part d’indicar a cada                   
alumne les activitats a realitzar s’informa de la data màxima d’entregar de les activitats de               
recuperació. S’enviarà el codi d’accés al  Classroom. 
 
 
Activitats de millora: 
Les activitats de millora del 3r trimestre es penjaran al Classroom i els alumnes les 
entregaran segons les instruccions que allà es detallin en cada cas. 
 
S’informarà al tutor/a dels alumnes amb els que no s’hagi aconseguit comunicar o si, estant 
d’alta al Classroom, no presenten les tasques i es buscarà una solució consensuada. 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran durant el 
3r trimestre online? 
1r i 2n i 3r BC 



 

L’alumnat pot fer consultes a través del mateix classroom o mitjançant el correu SAVI o les 
sessions online i el professor també utilitzarà aquests mateixos canals per comunicar el què 
calgui a l’alumnat. Les activitats corregides es comentaran en el mateix document de 
l’activitat. 
 

 

Tecnologia 3A ESO 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
Si l’alumne té els dos trimestres assolits, llavors l’avaluació final serà satisfactòria. 

Si l’alumne té un dels trimestres no assolits, és suficient que realitzi alguna de les activitats 
proposades per assolir el curs. 

Si l’alumne té els dos trimestres no assolits haurà de fer la feina que se li encomani per 
recuperar. 
 

Com es recupera la matèria si es tenen els dos primers trimestres suspesos? 
Cal realitzar de forma satisfactòria, qui disposi del mitjans tecnològics, una presentació. 

Si no es disposa de mitjans cal fer una sèrie de treballs i/o exercicis a la llibreta. 

Si encara així, es suspèn, per impossibilitat demostrada que no es podien fer les feines 
queda en mans de la junta d’avaluació decidir si l’alumne ha d’aprovar.  

 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
Es realitzen diversos tipus d’activitats. L’alumne pot escollir les que siguin del seu principals 
interès o les que pugui realitzar amb els seus mitjans disponibles. 

● Realització d’una presentació, amb els punts a tractar pautats, dels principals 
conceptes estudiats durant el curs. Aquesta presentació és l’eina fonamental per 
recuperar el curs. 

● Realització d’esquemes elèctrics amb programari (Crocodile Technology) que tenen 
al classroom o «a mà», i treballs i/o exercicis de temes tractats durant el curs. 

● Per alumnes amb els dos trimestres aprovats es dóna la possibilitat, si ho 
prefereixen, d’avançar nous continguts sobre màquines simples. 

● Realització d’exercicis senzills amb el full de càlcul. 

De forma implícita, també es valorarà l’ús de comunicació i treball telemàtic: correu, 
classroom, google docs, ... 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria ? 



 

El que es realitza aquest trimestres serveix, per als que tinguin els un o dos trimestres 
aprovats reforçar els seus coneixements. Exceptuant casos especials, la nota màxima és un 
assoliment satisfactori. 

Per als que tinguin els dos trimestres suspesos pot suposar un assoliment de l’assignatura. 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
Se sap del cert, que hi han alumnes amb problemes de connectivitats o manca de recursos 
tècnics. 

Els alumnes poden realitzar activitats a l’ordinador o a la llibreta. 

Si fan els treballs a la llibreta poden enviar fotografies del treball realitzat amb el mòbil. 

Si tot i així, els alumnes no poden fer feina per causes justificades es pot decidir la valoració 
final a la junta d’avaluació. 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o millorar la nota 
de la matèria? 
Mitjançant una tasca al classroom que han de retornar, confirmant que han entès quines 
tasques han de realitzar, i en cas contrari indicar els dubtes. Els dubtes es resoldran 
personalment via correu. Si no hi ha resposta es comunica al la tutora d’aquest fet.  
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran durant el 
3r trimestre online? 
Els que tenen mitjans tècnics la retornen via classroom, correu o enllaç al drive. 

Qui disposi només de mòbil amb dades pot enviar fotografies del treball realitzat a la 
llibreta. 
 

 

 

 

 

 



 

Criteris d’avaluació 3r trimestre – 4t ESO Optatives: Tecnologia, 
Informàtica,  Economia, Emprenedoria (Departament de Tecnologia) 

Optativa Tecnologia 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
Es farà la mitjana aritmètica de la nota de la 1a i 2a avaluació.  
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
S’enviaran a cada alumne, pel correu SAVI, les activitats de recuperació de cadascuna de les 
avaluacions no aprovades. També s’informarà pel Classroom de la matèria d’aquesta 
manera de procedir. Les activitats consistiran en exercicis de resolució de problemes i 
activitats que ajudin a consolidar els aprenentatges d’electrònica digital que l’alumne/a no 
ha assolit.  
Si es dona el cas d’algun alumne/a que a començaments de juny, amb la feina de 
recuperació presentada, no pugui encara aprovar la matèria, se li oferiran altres activitats de 
recuperació que incideixin directament en la part que no està assolint.  
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria ? 
Durant el 3r trimestre s’aniran penjant activitats al Classroom. L’alumnat ha de fer aquestes 
activitats i les ha de penjar al mateix Classroom un cop acabades. L’alumne/a pot anar fent 
les consultes que necessiti per tal de resoldre els dubtes i millorar en el seu aprenentatge. 
Aquestes activitats seran comentades qualitativament . Al final del 3r trimestre cada 
alumne/a obtindrà una nota del seu treball.  
Amb la nota del 3r trimestre es farà una mitjana aritmètica dels 3 trimestres. 
Disposarem, doncs, de dues mitjanes: la dels dos primers trimestres i la dels 3 trimestres. 
La nota FINAL serà la més alta d’aquestes dues mitjanes. 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
Les activitats de recuperació es poden fer en paper i enviar fotos dels exercicis per correu. 
Les activitats del 3r trimestre es poden fer online, mitjançant ordinador, tauleta o mòbil. 
S’informarà a la tutora o tutor dels alumnes amb els que no s’hagi aconseguit comunicar i es 
buscarà una solució consensuada. 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o millorar la nota 
de la matèria? 
Les activitats de recuperació s’enviaran pel correu SAVI a cada alumne de manera 
personalitzada. També s’informarà d’aquesta manera de procedir a través del Classroom de 
la matèria. 
Les activitats de millora del 3r trimestre es penjaran al Classroom. 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran el 
3r trimestre online? 
L’alumnat pot fer consultes a través del mateix classroom o mitjançant el correu SAVI. Les 
activitats corregides es comentaran en el mateix document de l’activitat. 



 

 

Optativa Informàtica 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
La mitjana del primer i segon trimestre quan aquesta sigui igual o superior a assoliment 
satisfactori 
Per alumnes amb la mitjana suspesa però que un dels dos trimestres estigui aprovat, 
obtindrà un assoliment satisfactori. 
Per als alumnes amb els dos trimestres suspesos provisionalment tindrà la matèria suspesa 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
Depenent del grau d’abstracció cognitiva demostrat per l’alumne al llarg del primer i segon 
trimestre, les activitats podran consistir en el reforç del coneixement de programes de: 

● Processador de textos 
● Full de càlcul 
● Tractament de la imatge 
● Programació de d’apps per a dispositius mòbils 

Cal considerar que també es valorarà de manera positiva l’ús que l’alumne fa dels recursos 
de comunicació interpersonal per compartir informació (drive compartits, correu  electrònic, 
us correcte de plataformes com el classroom). 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria ? 
L’alumne que, provisionalment té el curs suspès, si durant el tercer trimestre  va lliurant no 
menys del 50% de les activitats proposades d’acord a les seves possibilitats indicades en 
l’apartat anterior, obtindrà una avaluació d’assoliment satisfactori. 
Tots aquells alumnes que durant el tercer  trimestre desenvolupin o segueixin 
desenvolupant un projecte de programació d’apps per  a dispositius mòbils, depenent del 
grau d’autonomia demostrat a l’hora de resoldre problemes que comportin l’ús de 
seqüències lògiques associades a la programació, podran incrementar la nota mitjana fins a 
l’assoliment de notable i excel·lent. 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
Com que l’assoliment de les competències associades a aquestes matèries està molt vinculat 
a disposar dels recursos tecnològics (ordinadors, connectivitat wifi), en el cas que un alumne 
no pugui arribar a un assoliment satisfactori, s’escoltarà l’opinió de l’equip docent durant la 
junta d’avaluació per modificar l’avaluació i atorgar una valoració positiva (assoliment 
satisfactori) de l’assignatura. 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o millorar la nota 
de la matèria? 
Es pot fer per una d’aquestes dues vies: 

● Enviant per correu electrònic  individual a cada alumne indicant les activitats a 
realitzar per  aprovar l’assignatura. 

● Enviant una tasca al classroom explicant les tasques a realitzar en cada cas. Els 
alumnes han de retornar resposta explicant que ho han entès i/o expressant dubtes. 



 

En el cas que presentin dubtes se’ls donarà una resposta individualitzada via correu 
electrònic 

 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran el 
3r trimestre online? 
Essencialment a través del correu corporatiu, la revisió de les tasques penjades en les 
carpetes d’us compartit professor-alumne del drive i el classroom. 
Especialment en els cassos que els alumnes pengin tasques que impliquin comentaris 
complexes  (programació d’app per al mòbil) per a la seva correcció, s’enviarà un correu 
electrònic que podrà arribar a contenir una explicació audiovisual gravada pel professor amb 
captures de pantalla, si cal, o, fins i tot, es pot proposar realitzar una videotrucada 
personalitzada. 
 

Optativa Economia 

 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
Es calcularà fent la mitjana aritmètica de la nota de la 1a i 2a avaluació. 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
Es realitzarà un treball ja previst que consisteix en al creació d’un pla de màrqueting d’una 
empresa seguint les instruccions proposades i d’una presentació (powerpoint) del mateix 
pla de màrqueting. 
En el cas de que l’alumne no recuperés la primera i segona avaluació amb la feina feta al 3r 
trimestre, es realitzarà un examen de recuperació a principis de juny. 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria ? 
Amb la feina feta al 3r trimestre (Pla Màrqueting i presentació del pla) es calcularà la nota 
del 3r trimestre. Es calcularà la mitjana del 1r i 2n trimestre, i es calcularà la mitjana dels 3 
trimestres. Com a nota final es posarà la més alta de les dues. 
Durant la 3a avaluació es va informant als alumnes de les seves qualificacions 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
Si, tots tenen el dossier en digital entregat abans del confinament i en paper. I poden enviar 
la feina des de l’ordinador o des del mòbil. 
Si algú te problemes de connexió algun dia, es canvia el termini d’entrega dels treballs. 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o millorar la nota 
de la matèria? 
S’ha comunicat mitjançant el classroom de la matèria i s’ha informat al tutor dels alumnes 
que no es connecten habitualment. 
 



 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran el 
3r trimestre online? 
Bàsicament el classroom de la matèria i també el correu electrònic. 
 

 

 

Optativa Emprenedoria 

 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
Es calcularà fent la mitjana aritmètica de la nota de la 1a i 2a avaluació. 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
Es realitzarà un treball ja previst que consisteix en al creació d’un pla de màrqueting d’una 
empresa seguint les instruccions proposades i d’una presentació (powerpoint) del mateix 
pla de màrqueting  
En el cas de que l’alumne no recuperés la primera i segona avaluació amb la feina feta al 3r 
trimestre, es realitzarà un examen de recuperació a principis de juny. 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria ? 
Amb la feina feta al 3r trimestre (Pla Màrqueting i presentació del pla) es calcularà la nota 
del 3r trimestre. Es calcularà la mitjana del 1r i 2n trimestre, i es calcularà la mitjana dels 3 
trimestres. Com a nota final es posarà la més alta de les dues. 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
Si, tots tenen el dossier en digital entregat abans del confinament i en paper. I poden enviar 
la feina des de l’ordinador o des del mòbil. 
Si algú te problemes de connexió algun dia, es canvia el termini d’entrega dels treballs. 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o millorar la nota 
de la matèria? 
S’ha comunicat mitjançant el classroom de la matèria i s’ha informat al tutor dels alumnes 
que no es connecten habitualment. 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran el 
3r trimestre online? 
Bàsicament el classroom de la matèria i també el correu electrònic. 
 

 

 



 

 

 



 

Criteris d’avaluació 3r trimestre – BAT  TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
Tecnologia Industrial I 
Es calcularà fent la mitjana aritmètica de la nota de la 1a i 2a avaluació. 
 
Tecnologia Industrial II 
Com la nota més alta entre la mitjana del primer i segon trimestre i un exercici escrit que 
faran a casa al voltant de la primera meitat de maig.  
El criteri del càlcul de la nota final serà: 
Alumnes que la mitjana del primer i segon trimestre era  4 o inferior, si la valoració de 
l’exercici escrit és superior a 5, tindran un 5 
Pels demés alumnes prevaldrà la nota més alta entre la mitjana del primer i segon trimestre 
i la de l'exercici  del maig. Però amb una restricció: la nota final no podrà ser superior a la 
nota més alta entre el primer i el segon trimestre més 1,5 punts si han lliurat més del 80% 
de les tasques encomanades o 1 si no han arribat a aquesta proporció. 
Quan la nota mitjana del 1r i 2n trimestre sigui superior a la de l’exercici escrit,  a aquesta 
mitjana se li sumarà la mitjana de les notes dels exercicis lliurats durant el tercer trimestre 
multiplicat per 0,05. 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
Tecnologia Industrial I 
Es realitzaran qüestionaris on-line sobre el temari de la 3a avaluació. Aquest qüestionaris es 
responen on-line però es realitzen sobre paper, responent a activitats que ja es realitzaven a 
l’aula. 
En el cas de que l’alumne no recuperés la primera i segona avaluació amb la feina feta al 3r 
trimestre, es realitzarà un examen de recuperació a principis de juny. 
 
Tecnologia Industrial II 
A més de l’esmentat exercici, setmanalment es van demanant tasques consistents en la 
resolució de problemes (de selectivitat) i fulls de preguntes test  (també de selectivitat). 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria ? 
Tecnologia Industrial I 
Amb la feina feta al 3r trimestre (Qüestionaris) es calcularà la nota del 3r trimestre. Es 
calcularà la mitjana del 1r i 2n trimestre, i es calcularà la mitjana dels 3 trimestres. Com a 
nota final es posarà la més alta de les dues. 
Durant la 3a avaluació es va informant als alumnes de les seves qualificacions 
 
Tecnologia Industrial II 
El mecanisme  està explicat al primer punt de com es calcula la nota mitjana. Però en 
essència la millora pot significar: 
Alumnes que tenien el  curs suspès i una mitjana inferior a 4, poden assolir un 5. 
La resta d’alumnes poden aconseguir: 

● una nota final 1,5 punts més alta que la del trimestre amb nota més alta si han fet 
més del  80% de les activitats proposades durant el confinament. 



 

● una nota final 1 punt més alta que la del trimestre amb nota més alta si han fet més 
del  80% de les activitats proposades durant el confinament. 

 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
Tecnologia Industrial I 
Si, tots tenen el dossier en digital. I poden enviar la feina des de l’ordinador o des del mòbil. 
Si algú te problemes de connexió algun dia, es canvia el termini d’entrega dels treballs. 
 
Tecnologia Industrial II 
Si un alumne manifestés dificultats de connectivitat, s’aplicarà el criteri d’incrementar el 
màxim de 1,5 punts encara que no hagin arribat a lliurar del  80% de les tasques. Tan sols 
caldrà haver lliurat el 40%, tota vegada que tots els tests es poden fer sense dificultat amb el 
mòbil. 
Tanmateix cap alumne ha manifestat no poder accedir als materials. 
 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o millorar la nota 
de la matèria? 
Tecnologia Industrial I 
S’ha comunicat mitjançant el classroom de la matèria i s’ha informat al tutor dels alumnes 
que no es connecten habitualment. 
 
Tecnologia Industrial II 
Se’ls enviarà un correu electrònic amb els criteris exposats 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran el 
3r trimestre online? 
Tecnologia Industrial I 
Bàsicament el classroom de la matèria i també el correu electrònic. 
 
Tecnologia Industrial II 
Els formularis tipus test, un cop lliurats per part dels alumnes,  es retornen automàticament 
amb les claus de resposta i amb una explicació del resultat correcte en aquelles respostes 
que s’havien contestat de manera incorrecta. 
Pel que fa als exercicis de resolució de problemes, que els alumnes els envien fotografiant 
l’exercici a traves del classroom,  es retorna l’activitat indicant la puntuació obtinguda i 
assenyalant els defectes o simplement retornant la solució. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Criteris d’avaluació 3r trimestre – BAT  CIÈNCIES PER AL MÓN 
CONTEMPORANI (1rC  BAT) 

 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
Es calcularà fent la mitjana aritmètica de la nota de la 1a i 2a avaluació. 
 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
Es realitzaran qüestionaris on-line sobre el temari de la 3a avaluació. Aquest qüestionaris es 
responen on-line però es realitzen sobre paper, responent a activitats que ja es realitzaven a 
l’aula. 
En el cas de que l’alumne no recuperés la primera i segona avaluació amb la feina feta al 3r 
trimestre, es realitzarà un examen de recuperació a principis de juny. 
 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria ? 
Amb la feina feta al 3r trimestre (Qüestionaris) es calcularà la nota del 3r trimestre. Es 
calcularà la mitjana del 1r i 2n trimestre, i es calcularà la mitjana dels 3 trimestres. Com a 
nota final es posarà la més alta de les dues. 
Durant la 3a avaluació es va informant als alumnes de les seves qualificacions 
 
 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
Si, tots tenen el dossier en digital. I poden enviar la feina des de l’ordinador o des del mòbil. 
Si algú te problemes de connexió algun dia, es canvia el termini d’entrega dels treballs. 
 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o millorar la nota 
de la matèria? 
S’ha comunicat mitjançant el classroom de la matèria i s’ha informat al tutor dels alumnes 
que no es connecten habitualment. 
 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran el 
3r trimestre online? 
Bàsicament el classroom de la matèria i també el correu electrònic. 



 

 

 

 

 

 

Criteris d’avaluació 3r trimestre – BAT  OPT.  ELECTROTÈCNIA (2n BAT) 

 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
S’agafa la nota més alta entre la mitjana de curs (mitjana entre primer i 2n trimestre) i una                  
prova global que es farà telemàticament (obligatòriament amb videotrucada) la tercera           
setmana de maig, que inclourà continguts de tot l’estudiat durant els tres trimestre.  
El criteri de càlcul de la nota final serà: 

● Alumnes amb una nota mitjana de curs igual o menor que 4, si la valoració de la                 
prova global escrita és superior a 5, tindran una nota final de 5. 

● Per la resta d’alumnes s’agafarà la nota més alta entre la mitjana de curs i la nota de                  
la prova global amb la restricció: la nota final de curs no podrà ser superior a la nota                  
mitjana de curs més 1,5 punts havent lliurat, amb èxit, més del 80% de les tasques                
encomanades ,o 1 si no han arribat a aquesta proporció.  
◦ Nota: S'entén per lliurar «amb èxit» que les tasques es corregeixen i valoren             

numèricament, i aquestes s’han fet amb prou satisfacció (nota major o igual a 5)  
Quan la nota mitjana del 1r i 2n trimestre sigui superior a la de l’exercici escrit, a aquesta 
mitjana se li sumarà la mitjana de les notes dels exercicis lliurats durant el tercer trimestre 
multiplicat per 0,05. 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
● La prova escrita esmentada en el punt anterior. 
● Activitats consistents en la resolució d’exercicis de selectivitat o molt semblants. Els            

exercicis consisteixen en resolució de problemes o exercici de resposta breu tal com             
es fa a selectivitat.  
◦ L’entrega dels test pot ser amb un document amb les respostes justificades o             

online aprofitant els formularis google.  
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria ? 
El mecanisme està explicat al primer punt de com es calcula la nota mitjana; però en                
essència la millora pot significar: 

● Alumnes que tenien el curs suspès amb una mitjana inferior a 4, poden assolir un 5. 
● La resta d’alumnes poden assolir: 

◦ una nota final 1,5 punts més alta que la mitjana de curs si han realitzat més del                 
80% de les activitats durant el confinament. 

◦ una nota final 1 punt més alta que la mitjana de curs si han fet menys del 80%                  
de les activitats proposades durant el confinament. 

Una nota final fins a 0,5 punts més alta que la mitjana dels primer i segon trimestre en 
funció de les qualificacions dels exercicis presentats al llarg del 3r trimestre 



 

 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
Si els alumnes manifesten dificultats de connectivitat i/o treball online, prèvia justificació,            
continuarà aplicant-se el criteri de poder incrementar 1,5 punts si han arribat a fer un 40%                
de les tasques; atès que només amb un mòbil amb dades poden llegir pdf, omplir els                
formularis per internet i enviar fotos amb les tasques realitzades.  
Tanmateix cap alumne ha manifestat no poder accedir als materials. 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o millorar la nota 
de la matèria? 
Mitjançant un correu electrònic amb els criteris exposats. Posteriorment es pot acabar 
d’explicar qualsevol dubte mitjançant una videotrucada conjunta. 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran el 
3r trimestre online? 
Un cop han entregat els exercicis, quan s’acaba el termini d’entrega, se’ls envia la resposta               
del problemes via classroom. 
Els formularis tipus test, un cop lliurats per part dels alumnes, es retornen automàticament;              
i cada alumne sap la nota i les respostes fallades. La correcció dels formularis es retorna                
immediatament després de la realització del test.  
Pel que fa als exercicis de resolució de problemes, els alumnes poden enviar fotografies dels 
exercicis o un document, via classroom, amb les respostes. A mesura que van entregant es 
va corregint i publicant les notes al classroom. La solució dels exercicis es retorna un cop 
s’ha acabat el termini d’entrega, amb les respostes convenientment raonades. 
 

 

 



 

Criteris d’avaluació 3r trimestre - ESO 

Departament d’Educació Física 

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
Mitjana de curs= mitjana aritmètica de 1r i 2n trimestre=  
= (nota 1r trimestre + nota 2n  trimestre)/2 
 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
-Tasques específiques dirigides a l’alumnat que té que recuperar  la 1ª i/o 2ª avaluació.  
-Tasques generals dirigides a tot l’alumnat per reforçar els continguts de la 1ª i 2ª avaluació. 
 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria ? 
La nota de la tercera avaluació  podrà sumar fins un màxim de 2 punts (segons el treball 
realitzat), a la mitjana aritmètica de la primera i la segona avaluació. 
Nota final matèria = (mitjana aritmètica de 1r i 2n trimestre)+ 2 punts màxim (segons el 
treball fet al 3r trimestre) 
Excepcionalment aquets any es supera la matèria si s’aconsegueix un 4 . 
 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
Sí, ens adaptarem a les possibilitats de connectivitat de l’alumnat.  Aquells alumnes que no 
poden accedir al Classroom, podran fer les tasques en altres mitjans, i enviar-les  al correu 
savi del professorat  en forma de captures de pantalla, fotos, etc.  
 
 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o millorar la nota 
de la matèria? 
Tres canals: 
- Via Classroom de la matèria. 
- Via correu electrònic personal de l’alumnat (domini savi). 
- Es contactarà amb tutors/es  si tot i així no hi ha contacte amb l’alumnat. 
 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran el 
3r trimestre online? 
Tres canals: 
- Via Classroom de la matèria. 
- Via correu electrònic personal de l’alumnat (domini savi). 
- Es contactarà amb tutors/es  si tot i així no hi ha contacte amb l’alumnat. 
 
 



 

 

Criteris d’avaluació 3r trimestre – BAT  

Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1as i la 2a avaluació? 
Mitjana de curs= mitjana aritmètica de 1r i 2n trimestre=  
= (nota 1r trimestre + nota 2n  trimestre)/2 
 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n avaluació? 
-Tasques específiques dirigides a l’alumnat que té que recuperar  la 1ª i/o 2ª avaluació.  
- Tasques generals dirigides a tot l’alumnat per reforçar els continguts de la 1ª i 2ª avaluació 
 
 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i 2a avaluació i 
calcular la nota final de la matèria? 
La nota de la tercera avaluació  podrà sumar fins un màxim d’ 1 punt (segons el treball 
realitzat), a la mitjana aritmètica de la primera i la segona avaluació. 
Nota final matèria = (mitjana aritmètica de 1r i 2n trimestre)+ 1 punt màxim (segons el 
treball fet al 3r trimestre). 
 
 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
Sí, ens adaptarem a les possibilitats de connectivitat de l’alumnat.  Aquells alumnes que no 
poden accedir al Classroom, podran fer les tasques en altres mitjans, i enviar-les  al correu 
savi del professorat  en forma de captures de pantalla, fotos, etc.  
 
 
 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha fer per recuperar o millorar la nota de la 
matèria? 
Tres canals: 
- Via Classroom de la matèria. 
- Via correu electrònic personal de l’alumnat (domini savi). 
- Es contactarà amb tutors/es  si tot i així no hi ha contacte amb l’alumnat. 
 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat s’utilitzaran duran el 
3r trimestre online? 
Tres canals: 
- Via Classroom de la matèria. 
- Via correu electrònic personal de l’alumnat (domini savi). 
- Es contactarà amb tutors/es  si tot i així no hi ha contacte amb l’alumnat. 
 
 



 

ACTA DE REUNIÓ DPT. MÚSICA 

Assistents: M.Carme Duran 
                   Júlia Peropadre 

27 / 05 / 2020 
 
 
El Departament de Música de l’INS Salvador Vilaseca ha acordat els següents criteris per 
tal d’avaluar el curs acadèmic 2019-20 als alumnes de 1r i 3r d’ESO de la matèria de 
Música, Optativa de Música i Pendents de cursos anteriors. 
 
MÚSICA  
 

- Els alumnes que han obtingut una valoració positiva de la primera i segona 
avaluació del curs acadèmic, caldrà que facin les tasques que s’han penjar al 
Classroom de la classe per tal de millorar, si s’escau, la nota mitjana entre la 
primera i segona avaluació, com a nota final del curs acadèmic 2019-20. 
 

- Els alumnes que han suspès una o les dues avaluacions primeres del curs amb la 
nota mitjana d’ambdues avaluacions suspesa, caldrà que facin la tasca de 
recuperació de forma correcta i acurada, que estarà penjada al classroom de la 
classe, per tal de recuperar cadascuna de les avaluacions suspeses. És 
indispensable fer la tasca de recuperació de cada avaluació, si no es fa 
correctament no es podrà aprovar el curs. 
 

           Després de fer aquestes tasques per aconseguir recuperar l’avaluació o les dues 
           primeres avaluacions del curs acadèmic, es recomana que els alumnes facin de  
           forma acurada les tasques que es proposen a tot l’alumnat per tal de millorar la  
           qualificació a l’avaluació final, penjant les tasques al classroom. Si no es  
           fan correctament  no es podrà millorar la qualificació final del curs. 
 
OPTATIVA DE MÚSICA 
 

- Els alumnes de l’Optativa de Música que no han assolit una avaluació positiva com 
a mitjana de les dues avaluacions del curs, cal que facin la tasca que està penjada 
al Classroom de la matèria de forma correcta. Si no es fa o es fa de forma 
incorrecta no es podrà avaluar amb assoliment satisfactori a l’avaluació final del 
curs. 

   
           Els alumnes que tenen la qualificació mitjana de curs aprovada, poden fer les  
           tasques recomenades i en el cas que estiguin ben fetes poden millorar, si s’escau, 
           la qualificació final del curs. 

 
PENDENTS 
 

 El alumnes pendents de Música d´altres cursos, han de presentar la tasca 
demanada al professor que li ha donat l’activitat, per tal de recuperar la matèria no 
assolida. 
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DEPARTAMENT DE DIBUIX 
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Professores: Isabel Sirolla Llop, Àngels Batlle Escolies, i Marta Múrria Pons 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 3r TRIMESTRE – ESO 

 
Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
 
Es valorarà el nivell assolit de cadascuna de les competències treballades de la             
matèria i de les transversals. Per fer la mitjana d’assoliment satisfactori cal valorar             
que els dos trimestres compten per igual, i les dues avaluacions han d’estar             
aprovades, si no és així, caldrà treballar les activitats proposades durant el tercer             
trimestre per tal d’adquirir les competències bàsiques establertes. Si no cal           
recuperar cap de les avaluacions, serà necessari treballar igualment les esmentades           
activitats amb la possibilitat de l’assoliment notable o excel·lent. 
 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota de la 1a i 2a                
avaluació? 
 
Les activitats que es duran a terme seran competencials: digital, social i personal, i 
de les especifiques de l’àmbit artístic. Amb activitats transversals, lúdiques i 
manipulatives. Les activitats a treballar es penjaran al Google Classroom.  

A 1r ESO es valoraran les activitats competencials 1, 4 i 5, segons els continguts               
clau 1, 4 i 9. A 2n ESO es valoraran les activitats competencials 1, 2, 4, 5 i 9, segons                    
els continguts clau 1, 4, 5 i 9. 
 
Pel que fa a les OPTATIVES de 3r i 4t d’ESO, es desenvoluparan i consolidaran les                
activitats competencials. Cada alumne/a podrà realitzar les activitats exposades al          
Classroom per tal de recuperar les avaluacions suspeses, i si no cal recuperar cap              
de les avaluacions, serà necessari treballar igualment les esmentades activitats amb           
la possibilitat de l’assoliment notable o excel·lent. 
 
Si es dóna el cas de que algun alumne/a a començaments de juny, amb la feina de                 
recuperació presentada, no pugui encara aprovar la matèria, se li oferiran altres            
activitats de recuperació que incideixin directament en la part que no estés assolint.  
 



 

 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i                  
2a avaluació i calcular la nota final de la matèria ? 
 
Es tindrà en compte el següent: 
✔ Si les 1a i 2a avaluacions estan aprovades amb l’assoliment que           

correspongui a l’obtingut (AS, AN, AE) es podrà millorar la qualificació           
realitzant les activitats proposades durant el 3r trimestre. 
 
 

✔ Si la 1a avaluació està aprovada, però la 2a suspesa, es podrà aprovar si es               
presenta un mínim del 30% de les activitats proposades durant el 3r            
trimestre. 

 
✔ Si les dues avaluacions estan suspeses, es podrà aprovar si presenta tota la 

feina del 3r trimestre. 
 
Telemàticament l’alumne/a podrà anar fent les consultes que necessiti per tal de            
resoldre els dubtes i millorar en el seu aprenentatge.  

 
 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
 

dran en compte les diverses situacions de connectivitat de tot l’alumnat. Si les             
activitats proposades no es poden realitzar de forma telemàtica, podran treballar           
sobre el suport del qual disposin i enviar-ho per correu electrònic del SAVI les              
imatges de la feina realitzada (fotos, arxius PDF, etc.); aquesta possibilitat es pot             
donar en alguns alumnes que no disposin d’ordinadors amb capacitat per instal·lar el             
programa LibreCAD (per treballs destinats a 2n ESO). 

S’informarà a la tutora o tutor dels alumnes amb els que no s’hagi aconseguit              
comunicar i es buscarà una solució consensuada. 
 
  

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha de fer per recuperar o              
millorar la nota de la matèria? 
 
Les activitats de recuperació s’enviaran pel correu SAVI a cada alumne de manera             
personalitzada. També s’informarà d’aquesta manera de procedir a través del          
Classroom de la matèria. 

Les activitats de millora del 3r trimestre es penjaran al Classroom. 
 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat          
s’utilitzaran duran el 3r trimestre online? 
 



 

ctivitats de recuperació del 1r i 2n trimestre o de cursos anteriors es podran realitzar               
de forma telemàtica, siguin làmines de dibuixos o pintures, escultures, etc., caldrà            
que ens enviïn fotos o arxius pdf amb la feina escanejada. 

mnat podrà fer consultes a través del Classroom o mitjançant el correu SAVI. Les              
activitats corregides es comentaran en el mateix document de l’activitat. 

  
 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 3R TRIMESTRE – BAT 

 
Com es calcularà la mitjana de curs tenint en compte la 1a i la 2a avaluació? 
 
Es farà la mitjana aritmètica de la nota de la 1a i 2a avaluació. El 3r trimestre, igual 
que l’ESO, podrà servir per millorar les notes del 1r i 2n trimestre. 
 
 

Quin tipus d’activitats es duran a terme per millorar la nota del 1r i 2n               
avaluació? 
 
Per recuperar la 1a o 2a avaluació es faran activitats per tal de millorar la nota. Les 
activitats a treballar seran globals i es penjaran al Google Classroom. 

A 2n BAT les activitats seran exclusivament exàmens de selectivitat d’anys           
anteriors. També es podran consultar les solucions anteriors. 

 

La nota de la 3a avaluació, com es tindrà en compte per tal de millorar la 1a i                  
2a avaluació i calcular la nota final de la matèria? 
 
Si les 1a i 2a avaluacions estan aprovades, es podrà millorar la qualificació realitzant 
les activitats proposades durant el 3r trimestre. 
 
Telemàticament l’alumne/a pot anar fent les consultes que necessiti per tal de            
resoldre els dubtes i millorar en el seu aprenentatge.  
 
L’alumnat ha de fer les activitats penjades al Classroom i un cop acabades les ha de                
penjar al mateix Classroom per poder-les qualificar. Amb la nota del 3r trimestre es              
farà una mitjana aritmètica dels tres trimestres: la dels dos primers trimestres i la              
dels tres trimestres. La nota FINAL serà la més alta d’aquestes dues mitjanes. 
 
 
 



 

Es tenen en compte les diverses situacions de connectivitat dels alumnes? 
 

dran en compte les diverses situacions de connectivitat de tot l’alumnat. Si les             
activitats proposades no es poden realitzar de forma telemàtica, podran enviar-ho           
per correu electrònic del SAVI (fotos, arxius PDF, etc.). 

S’informarà a la tutora o tutor dels alumnes amb els que no s’hagi aconseguit              
comunicar i es buscarà una solució consensuada. 
 
 
 

 

Com es comunicarà a l’alumnat les activitats que ha fer per recuperar o             
millorar la nota de la matèria? 
 
Les activitats de recuperació s’enviaran pel correu SAVI a cada alumne de manera             
personalitzada. També s’informarà d’aquesta manera de procedir a través del          
Classroom de la matèria. 

Les activitats de millora del 3r trimestre es penjaran al Classroom. 
 
 

Quines vies de comunicació i retorn d’activitats corregides a l’alumnat          
s’utilitzaran duran el 3r trimestre online? 
 

mnat podrà fer consultes a través del Classroom o mitjançant el correu SAVI. Les              
activitats corregides es comentaran en el mateix document de l’activitat. 

 
 


