
CRITERIS AVALUACIÓ BATXILLERAT  
 

DEPARTAMENT LENGUA CASTELLANA  /CLÀSSIQUES I FILOSOFIA 
 
Les feines realitzades (accions educatives) durant el confinament suposaran un valor afegit en             
l’avaluació de l’alumnat que les ha realitzat. Es tindrà present la presentació, l’esforç, la              
dedicació i el saber fer. Sempre es tindrà en compte en el procés avaluador (formatiu per a                 
l’alumnat i formador per al docent), si s’escau, les dificultats tècniques i materials que l’alumnat               
hagi pogut tenir per realitzar les activitats a distància. 
 
1r de batxillerat Cal tenir en compte que l'alumnat de 1r de batxillerat ha cursat pràcticament                
dos dels tres trimestres del curs i, en conseqüència, el professorat disposa de la informació               
recollida en les dues avaluacions establertes. L’alumnat que tingui alguna matèria pendent de             
la primera i, o també, segona avaluació, tindrà el dret a fer una recuperació, si no s’ha fet                  
anteriorment. Davant la impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, el lliurament           
pautat de tasques de recuperació durant els mesos d'abril i maig o les avaluacions personals               
en línia poden ser una alternativa, entre d’altres. Les tasques fetes durant aquest període de               
confinament es consideraran un valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment.  
 
2n de Batxillerat L’alumnat que tingui pendent la primera i, o també, segona avaluació              
d'alguna matèria, o que arrossegui alguna matèria de 1r de batxillerat, tindrà el dret a fer una                 
recuperació, en cas que no s’hagi fet abans del confinament. Davant la impossibilitat de fer               
processos d’avaluació presencial, el lliurament pautat de tasques de recuperació durant els            
mesos d'abril i maig o les avaluacions personals en línia seran una alternativa, entre d’altres.               
Les tasques fetes durant aquest període de confinament es consideraran un valor afegit positiu              
a la formació rebuda anteriorment.  
 
S’aprofitarà intensivament el mes de juny per reforçar les matèries enfocades a les proves              
d’accés a la universitat (PAU) 
 

1r Llengua Castellana  

2n Llengua Castellana 

2n Lit. Castellana  

1r i 2n batx LLatí  

1r batx Lit. Universal  

2n Batx. Història de la Filosofia 

1r Batx. Filosofia 

Criteris avaluació Batxillerat  

1r Trimestre + 2n trimestre nota de curs (Mitjana dels dos trimestres) 

3r Trimestre consolidació o millora de nota ( màxim 1 punt)  



DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA 
 
Les accions educatives (activitats) dutes a terme durant el confinament suposaran un            
valor afegit en l’avaluació de l’alumnat que les ha fet. Es tindrà present la presentació,               
l’esforç, la dedicació i el saber fer. Sempre es tindran en compte en el procés avaluador                
(formatiu per a l’alumnat i formador per al docent), si s’escau, les dificultats tècniques i               
materials que l’alumnat hagi pogut tenir per realitzar les activitats a distància. 
 
1r de batxillerat. Cal tenir en compte que l'alumnat de 1r de batxillerat ha cursat               
pràcticament dos dels tres trimestres del curs i, en conseqüència, el professorat            
disposa de la informació recollida en les dues avaluacions establertes. L’alumnat que            
tingui alguna matèria pendent de la primera i, o també, segona avaluació, tindrà el dret               
a fer una recuperació, si no s’ha fet anteriorment. Davant la impossibilitat de fer              
processos d’avaluació presencial, el lliurament pautat de tasques de recuperació durant           
els mesos d'abril i maig o les avaluacions personals en línia poden ser una alternativa,               
entre d’altres. Les tasques fetes durant aquest període de confinament es consideraran            
un valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment. 
 
2n de batxillerat. L’alumnat que tingui pendent la primera i, o també, segona avaluació              
d'alguna matèria, o que arrossegui alguna matèria de 1r de batxillerat, tindrà el dret a               
fer una recuperació, en cas que no s’hagi fet abans del confinament. Davant la              
impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, el lliurament pautat de tasques           
de recuperació durant els mesos d'abril i maig o les avaluacions personals en línia              
seran una alternativa, entre d’altres. Les tasques fetes durant aquest període de            
confinament es consideraran un valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment. 
 
S’aprofitarà intensivament el mes de juny per reforçar les matèries enfocades a les             
proves d’accés a la universitat (PAU). 
 
 
1r - Llengua catalana i literatura 

2n - Llengua catalana i literatura 

2n - Literatura catalana  
1r trimestre + 2n trimestre Nota de curs (mitjana dels dos trimestres) 

3r trimestre Consolidació o millora de nota (màxim 1 punt) 

 
 
 
 
 
 



DEPT.   EDUCACIÓ FÍSICA 
 

CRITERIS PEDAGÒGICS I AVALUATIUS 
per a la 3a avaluació telemàtica 

(1BTX) 
 
Les accions educatives de la 3a avaluació aprofundiran el treball per dimensions i             
competències que ja s’ha desenvolupat en les dues primeres avaluacions. 
 
Les activitats de caire teòric, treball sobre els esports i temes del llibre treballats a les                
avaluacions no superades i els que tocaven per aquesta avaluació, cercaran de fomentar els              
seu coneixement i posterior autonomia i l’organització personal per a la seva pràctica. I a la part                 
pràctica es promourà el gust per l'activitat física i prendre consciència de la seva importància               
per tal de millorar el benestar físic, psíquic i social. Així mateix l'adquisició d’autonomia per la                
recerca digital per trobar eines de recolzament a les tasques proposades. Les tasques es volen               
accessibles, funcionals i reflexives, i si escau de caire lúdic. 
 
Cal remarcar la rellevància que prenen les competències transversals de l’àmbit digital (eines             
de treball, recursos didàctics) i també de l’àmbit personal i social en la relació telemàtica amb                
els companys i amb el professorat. 
 
 
AVALUACIÓ FORMATIVA I FORMADORA I D’ACOMPANYAMENT PEDAGÒGIC 
 
Les accions educatives s’avaluaran d’acord amb les orientacions dictades pel departament           
d’Educació i tenint especialment en compte la dedicació i l’esforç, s’observaran els ítems             
següents: 
 

1-4 No fet. Falten tasques o no estan fetes amb la cura deguda; caldria posar-hi més               
esforç i atenció. 

5-6 Fet amb aprofitament. Segueix amb dedicació i voluntat de millorar. 

7-8 Fet amb força aprofitament. La tasca és  satisfactòria. 

9-1
0 

Fet amb aprofitament. La tasca és molt satisfactòria. 

 
 
 
Les tasques del 3r trimestre estaran encaminades a la recuperació de les avaluacions             
anteriors, si s’escau i al manteniment d`hàbits adquirits en quant a la pràctica d’activitat física,               
higiene i alimentació. 
Les tasques del 3r trimestre complementen i/o milloren les tasques que s’han desenvolupat al              
llarg dels 2 trimestres presencials per tal de poder concloure el curs en una avaluació final. 
 
 



DEPARTAMENT TECNOLOGIA 
 
Les feines realitzades (accions educatives) durant el confinament suposaran un valor afegit en             
l’avaluació de l’alumnat que les ha realitzat.  
 
Es valorarà positivament, la presentació, l’esforç, la dedicació i el saber fer. Sempre es tindrà               
en compte en el procés avaluador (formatiu per a l’alumnat i formador per al docent), si                
s’escau, les dificultats tècniques i materials que l’alumnat hagi pogut tenir per realitzar les              
activitats a distància. 
 
Amb la finalitat de desenvolupar les següents objectius: 

1. Concebre la tecnologia com una interrelació de diferents àmbits de coneixements           
(tècnic, científic, històric, econòmic i social) que tenen com a finalitat satisfer            
determinades necessitats de les persones i contribuir al desenvolupament de la           
societat. 

2. Adquirir els coneixements necessaris i emprar-los, conjuntament amb els assolits en           
altres matèries, per a la comprensió i l'anàlisi de màquines i sistemes tècnics. 

3. Explicar com s'organitzen, es desenvolupen i es comporten alguns processos          
tecnològics concrets, així com identificar i descriure les tècniques i els factors            
econòmics i socials que concorren en cada cas. 

4. Utilitzar, de manera apropiada, la terminologia, la simbologia, les formes d'expressió, els            
instruments i els mètodes dels processos tecnològics elementals, d'acord amb les           
normes específiques corresponents.  

5. Descriure les propietats dels materials d'ús industrial i les seves aplicacions. 
6. Analitzar de manera sistemàtica aparells i productes de l'activitat tecnològica per           

descriure i explicar-ne el funcionament i l'aplicació, així com per avaluar-ne la qualitat.  
7. Actuar amb autonomia, confiança i seguretat a l'hora d'inspeccionar i manipular           

màquines, sistemes i processos tècnics. 
 
1r de batxillerat Cal tenir en compte que l'alumnat de 1r de batxillerat ha cursat pràcticament                
dos dels tres trimestres del curs i, en conseqüència, el professorat disposa de la informació               
recollida en les dues avaluacions establertes. L’alumnat que tingui alguna matèria pendent de             
la primera i, o també, segona avaluació, tindrà el dret a fer una recuperació, si no s’ha fet                  
anteriorment. Davant la impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, el lliurament           
pautat de tasques de recuperació durant els mesos d'abril i maig o les avaluacions personals               
en línia poden ser una alternativa, entre d’altres. Les tasques fetes durant aquest període de               
confinament es consideraran un valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment.  
 
2n de Batxillerat L’alumnat que tingui pendent la primera i, o també, segona avaluació              
d'alguna matèria, o que arrossegui alguna matèria de 1r de batxillerat, tindrà el dret a fer una                 
recuperació, en cas que no s’hagi fet abans del confinament. Davant la impossibilitat de fer               
processos d’avaluació presencial, el lliurament pautat de tasques de recuperació durant els            
mesos d'abril i maig o les avaluacions personals en línia seran una alternativa, entre d’altres.               
Les tasques fetes durant aquest període de confinament es consideraran un valor afegit positiu              
a la formació rebuda anteriorment.  
 



S’aprofitarà intensivament el mes de juny per reforçar les matèries enfocades a les proves              
d’accés a la universitat (PAU) 
 

AVALUACIÓ FORMATIVA I FORMADORA I D’ACOMPANYAMENT PEDAGÒGIC 
 
Les accions educatives s’avaluaran d’acord amb les orientacions dictades pel departament           
d’educació i tenint especialment en compte la dedicació i l’esforç, s’observaran els ítems             
següents: 
 

1-4 No fet. Falten tasques o no estan fetes amb la cura deguda; caldria posar-hi més               
esforç i atenció. 

5-6 Fet amb aprofitament. Segueix amb dedicació i voluntat de millorar. 

7-8 Fet amb força aprofitament. La tasca és satisfactòria. 

9-10 Fet amb aprofitament. La tasca és molt satisfactòria. 

 
Les tasques del 3r trimestre estan encaminades a la recuperació de les avaluacions anteriors. 
A més complementen i/o milloren les tasques que s’han desenvolupat al llarg dels 2 trimestres               
presencials per tal de poder concloure el curs en una avaluació final. 
 

1r Tecnología Industrial I 

1r Trimestre + 2n trimestre nota de curs (Mitjana dels dos trimestres) 

3r Trimestre consolidació o millora de nota  

2n Tecnología Industrial II 

1r Trimestre + 2n trimestre nota de curs (Mitjana dels dos trimestres) 

3r Trimestre consolidació o millora de nota  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENT DE SOCIALS 
 
Les feines realitzades (accions educatives) durant el confinament suposaran un valor           
afegit en l’avaluació de l’alumnat que les ha realitzat. Es tindrà present la presentació,              
l’esforç, la dedicació i el saber fer. Sempre es tindrà en compte en el procés avaluador                
(formatiu per a l’alumnat i formador per al docent), si s’escau, les dificultats tècniques i               
materials que l’alumnat hagi pogut tenir per realitzar les activitats a distància. 
 
1r de batxillerat Cal tenir en compte que l'alumnat de 1r de batxillerat ha cursat               
pràcticament dos dels tres trimestres del curs i, en conseqüència, el professorat            
disposa de la informació recollida en les dues avaluacions establertes. L’alumnat que            
tingui alguna matèria pendent de la primera i, o també, segona avaluació, tindrà el dret               
a fer una recuperació, si no s’ha fet anteriorment. Davant la impossibilitat de fer              
processos d’avaluació presencial, el lliurament pautat de tasques de recuperació durant           
els mesos d'abril i maig o les avaluacions personals en línia poden ser una alternativa,               
entre d’altres. Les tasques fetes durant aquest període de confinament es consideraran            
un valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment.  
 
2n de Batxillerat L’alumnat que tingui pendent la primera i, o també, segona avaluació              
d'alguna matèria, o que arrossegui alguna matèria de 1r de batxillerat, tindrà el dret a               
fer una recuperació, en cas que no s’hagi fet abans del confinament. Davant la              
impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, el lliurament pautat de tasques           
de recuperació durant els mesos d'abril i maig o les avaluacions personals en línia              
seran una alternativa, entre d’altres. Les tasques fetes durant aquest període de            
confinament es consideraran un valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment.  
 
S’aprofitarà intensivament el mes de juny per reforçar les matèries enfocades a les             
proves d’accés a la universitat (PAU) 
 
Criteris avaluació Història del Món Contemporani 1r Batxillerat  
1r Trimestre + 2n trimestre nota de curs (Mitjana dels dos trimestres) 
3r Trimestre consolidació o millora de nota ( màxim 1 punt)  
Criteris avaluació Geografia 2n Batxillerat 
1r Trimestre 45% + 2n 
Trimestre 55% 

Nota de curs  

3r Trimestre Consolidació o millora de nota (màxim 1 punt) 
Criteris avaluació Història d’Espanya 2n Batxillerat 
1r Trimestre + 2n Trimestre Nota de curs (mitjana una vegada s’aprovi cada 

trimestre) 
3r Trimestre Consolidació o millora de nota (màxim 1 punt) 
Criteris avaluació Història de l’Art 2n Batxillerat 
1r Trimestre + 2n Trimestre Nota de curs (mitjana dels dos trimestres) 
3r Trimestre Consolidació o millora de nota (màxim 1 punt) 



DEPARTAMENT CIÈNCIES NATURALS 
 
Les feines realitzades (accions educatives) durant el confinament suposaran un valor           
afegit en l’avaluació de l’alumnat que les ha realitzat. Es tindrà present la presentació,              
l’esforç, la dedicació i el saber fer. Sempre es tindrà en compte en el procés avaluador                
(formatiu per a l’alumnat i formador per al docent), si s’escau, les dificultats tècniques i               
materials que l’alumnat hagi pogut tenir per realitzar les activitats a distància. 
 
1r de batxillerat Cal tenir en compte que l'alumnat de 1r de batxillerat ha cursat               
pràcticament dos dels tres trimestres del curs i, en conseqüència, el professorat            
disposa de la informació recollida en les dues avaluacions establertes. L’alumnat que            
tingui alguna matèria pendent de la primera i, o també, segona avaluació, tindrà el dret               
a fer una recuperació, si no s’ha fet anteriorment. Davant la impossibilitat de fer              
processos d’avaluació presencial, el lliurament pautat de tasques de recuperació durant           
els mesos d'abril i maig o les avaluacions personals en línia poden ser una alternativa,               
entre d’altres. Les tasques fetes durant aquest període de confinament es consideraran            
un valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment.  
 
2n de Batxillerat L’alumnat que tingui pendent la primera i, o també, segona avaluació              
d'alguna matèria, o que arrossegui alguna matèria de 1r de batxillerat, tindrà el dret a               
fer una recuperació, en cas que no s’hagi fet abans del confinament. Davant la              
impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, el lliurament pautat de tasques           
de recuperació durant els mesos d'abril i maig o les avaluacions personals en línia              
seran una alternativa, entre d’altres. Les tasques fetes durant aquest període de            
confinament es consideraran un valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment.  
 
S’aprofitarà intensivament el mes de juny per reforçar les matèries enfocades a les             
proves d’accés a la universitat (PAU) 
 
 
 
 
1r Ciències per al món contemporani  
1r Ciències de la Terra  
1r i 2n Biologia  
1r i 2n Química  
1r i 2n Física  
Criteris avaluació Batxillerat   
1r Trimestre + 2n 
trimestre 

nota de curs (Mitjana dels dos trimestres) 

3r Trimestre consolidació o millora de nota ( màxim 1 
punt)  

 

 

 



Àmbit Expressió, 

Dibuix tècnic, 1r Batxillerat 3a avaluació TELEMÀTICA (Curs 2019-2020). 

CRITERIS PEDAGÒGICS I AVALUATIUS  

Les feines realitzades (accions educatives) durant el confinament suposaran un valor afegit en             
l’avaluació de l’alumnat que les ha realitzat. Es tindrà present la presentació, l’esforç, la              
dedicació i el saber fer. Sempre es tindrà en compte en el procés avaluador (formatiu per a                 
l’alumnat i formador per al docent), si s’escau, les dificultats tècniques i materials que l’alumnat               
hagi pogut tenir per realitzar les activitats a distància. 
 
1r de Batxillerat L’alumnat que tingui pendent la primera i, o també, segona avaluació d'alguna               
matèria, podrà fer una recuperació, en cas que no s’hagi fet abans del confinament. Davant               
la impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, el lliurament pautat de tasques que es              
realitzen durant els mesos d'abril i maig o les avaluacions personals en línia seran una               
alternativa, entre d’altres. Les tasques fetes durant aquest període de confinament es            
consideraran un valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment. 

AVALUACIÓ FORMATIVA I FORMADORA I D’ACOMPANYAMENT PEDAGÒGIC.  
 
Les accions educatives s’avaluaran d’acord amb les orientacions dictades pel nostre           
departament i les tasques del 3r trimestre complementen i/o milloren les tasques que s’han              
desenvolupat al llarg dels 2 trimestres presencials per tal de poder concloure el curs en una                
avaluació final. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ,  3r trimestre durant el període de confinament.  (ítems, 
concreció i currículum) ítems 

1-4 No fet. Falten tasques o no estan fetes amb la cura deguda; caldria posar-hi més esforç i                 
atenció. Sense realitzar les propostes de correcció. 

5-6 Fet amb aprofitament. Segueix amb dedicació i voluntat de millorar. Si s’escau realitza les              
correccions. 

7-8 La tasca és  satisfactòria. Aplica correctament,  les estratègies i els recursos auxiliars. 

9-10 La tasca és molt satisfactòria. Realització d’exercicis d’ampliació i voluntaris. 

 
Criteris concrets d’avaluació. 
1 El grau d’interès, l’esforç, la constància i la claredat organitzativa que l’alumne/a mostra en la                
realització i la presentació de les activitats i els treballs sol·licitats. 
2 La visió espacial de l’alumnat i la seva capacitat per representar figures i espais en els                 
diferents sistemes de representacions estudiats 
3 La comprensió i la utilització dels conceptes de representació en qualsevol sistema de              
representació (perspectiva, dièdric, etc.), i el domini dels procediments de representació. 
4 La utilització d’una manera habitual del dibuix a mà alçada com un element de reflexió i                 
raonament. 
 



Criteris referits al Currículum avaluatiu  
Unitat 6. Els sistemes de representació. 
Unitat 7. Sistema dièdric. Introducció.  
Unitat 8. Sistemes axonomètrics i perspectiva cavallera. 
 

 

 

Dibuix tècnic, 2n Batxillerat 3a avaluació TELEMÀTICA (Curs 2019-2020). 

CRITERIS PEDAGÓGICS I AVALUATIUS  

Les feines realitzades (accions educatives) durant el confinament suposaran un valor afegit en             
l’avaluació de l’alumnat que les ha realitzat. Es tindrà present la presentació, l’esforç, la              
dedicació i el saber fer. Sempre es tindrà en compte en el procés avaluador (formatiu per a                 
l’alumnat i formador per al docent), si s’escau, les dificultats tècniques i materials que l’alumnat               
hagi pogut tenir per realitzar les activitats a distància. 
 
2n de Batxillerat L’alumnat que tingui pendent la primera i, o també, segona avaluació              
d'alguna matèria, o que arrossegui alguna matèria de 1r de batxillerat, tindrà el dret a fer una                 
recuperació, en cas que no s’hagi fet abans del confinament. Davant la impossibilitat de fer               
processos d’avaluació presencial, el lliurament pautat de tasques de recuperació durant els            
mesos d'abril i maig o les avaluacions personals en línia seran una alternativa, entre d’altres.               
Les tasques fetes durant aquest període de confinament es consideraran un valor afegit positiu              
a la formació rebuda anteriorment. 

AVALUACIÓFORMATIVA I FORMADORA I D’ACOMPANYAMENT PEDAGÒGIC.  
 
Les accions educatives s’avaluaran d’acord amb les orientacions dictades pel departament           
d’Educació i tenint especialment en compte la dedicació i l’esforç, s’observaran els ítems             
següents: 
 
Les tasques del 3r trimestre complementen i/o milloren les tasques que s’han desenvolupat al              
llarg dels 2 trimestres presencials per tal de poder concloure el curs en una avaluació final. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ,  3r trimestre durant el període de confinament.  (ítems, 
concreció i currículum) 
ítems 

1-4 No fet. Falten tasques o no estan fetes amb la cura deguda; caldria posar-hi més esforç i                 
atenció. Sense realitzar les propostes de correcció. 

5-6 Fet amb aprofitament. Segueix amb dedicació i voluntat de millorar. Si s’escau realitza les              
correccions. 

7-8 La tasca és  satisfactòria. Aplica correctament,  les estratègies i els recursos auxiliars. 

9-10 La tasca és molt satisfactòria. Realització d’exercicis d’ampliació i voluntaris. 



Criteris concrets d’avaluació. 
1 El grau d’interès, l’esforç, la constància i la claredat organitzativa que l’alumne/a mostra en la                
realització i la presentació de les activitats i els treballs sol·licitats. 
2 La visió espacial de l’alumnat i la seva capacitat per representar figures i espais en els                 
diferents sistemes de representacions estudiats. 
3 La comprensió i la utilització dels conceptes de representació en qualsevol sistema de              
representació (perspectiva, dièdric, etc.), i el domini dels procediments de representació. 
4 La utilització d’una manera habitual del dibuix a mà alçada com un element de reflexió i                 
raonament. 
Criteris referits al Currículum avaluatiu  
Unitat 5. Sistema dièdric, interseccions i veritables magnituds 
Unitat 6. Sistema dièdric, políedres regulars 
Unitat 7. Sistema dièdric, altres cossos geomètrics 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 
 
CRITERIS D’APRENENTATGE I AVALUACIÓ 3r TRIMESTRE 
 
CURS 2019-2020 
 
 
BATXILLERAT 
 
ANGLÈS 
 

1. TASQUES – Els/les alumnes hauran de fer al voltant de 2 tasques per setmana. 
Totes les tasques seran avaluables. A més, hauran de llegir el llibre 
corresponent al 3r trimestre: 

            1r batxillerat – The Whispering Knights. Oxford Bookworms. Stage 4. 
            http://www.oxfordgradedreaders.es/product/the-whispering-knights/ 
            2n batxillerat – This Rough Magic. Oxford Bookworms. Stage 5. 
            http://www.oxfordgradedreaders.es/product/this-rough-magic/ 
 

2. AVALUACIÓ –  Es farà la mitja aritmética del 1er i 2on trimestre un cop 
superades les recuperacions pertinents. 
El 3r trimestre podrà arrodonir la nota fins a 1 punt com a màxim en funció de la 
qualitat i el número de  les tasques lliurades. 

 
3. RECUPERACIÓ 2n TRIMESTRE – Es farà un examen per tal de recuperar el  

            trimestre anterior. 
 
FRANCÈS 
 
Com s’organitzen les activitats 

 
Aquest trimestre de classes a distància les activitats s’adreçaran a consolidar els            
aprenentatges ja fets i a adquirir-ne de nous, seguint l’estratègia habitual de la matèria:              
seleccionant els continguts que seran útils per a utilitzar-los a unes tasques finals             
lligades al món real; però, adaptant-nos a les circumstàncies, seran més reduïdes i es              
podran fer de manera autònoma, sense comptar amb l’ajut dels companys com a             
classe, però podent (i havent de) fer servir les eines tecnològiques i el suport a               
distància de la professora. 
 
Per comunicar les tasques i proporcionar els materials complementaris, es farà servir el             
Classroom i el correu @torreroja.cat. 
Puntualment es faran videoconferències de Meet en petits grups, dins de les            
possibilitats de cadascú. 
 
A 1er de Batxillerat, en què el curs ja s’organitza per tasques finals, els llibres en paper                 
es faran servir puntualment i el vehicle principal serà el classroom. 

http://www.oxfordgradedreaders.es/product/the-whispering-knights/
http://www.oxfordgradedreaders.es/product/this-rough-magic/


Es continuarà la relació amb els nois francesos, que també estan confinats i treballant a               
distància, mitjançant la correspondència i d’altres tasques de classe. La interactivitat           
de les activitats (és a dir, que cada company les adreci a la resta de la seva classe o de                    
la classe de l’altre país, o a algú concret, i s’hagi de fer alguna cosa en conseqüència)                 
serà especialment important aquest trimestre. 
 
Com s’avaluaran el 3er trimestre i el curs 
 
El 3er trimestre s’avaluarà tenint en compte de manera global els següents criteris:             
qualitat del treball, qualitat del contingut, i si és pertinent, qualitat formal. 
 
Com recuperar 
  
En cas de tenir suspés en 2n trimestre (d’estar aprovat, el primera hauria quedat              
recuperat), a finals d’aquest 3er trimestre es valorarà la progressió per decidir si ha              
compensat la mancança anterior i queda recuperat, i en cas contrari es comunicarà a              
l’alumne i els seus responsables la o les activitats personalitzades que ha de realitzar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEPARTAMENT MATEMÀTIQUES / ECONOMIA 
 
Les feines realitzades (accions educatives) durant el confinament suposaran un valor afegit en             
l’avaluació de l’alumnat que les ha realitzat. Es tindrà present la presentació, l’esforç, la              
dedicació i el saber fer. Sempre es tindrà en compte en el procés avaluador (formatiu per a                 
l’alumnat i formador per al docent), si s’escau, les dificultats tècniques i materials que l’alumnat               
hagi pogut tenir per realitzar les activitats a distància. 
 
1r de batxillerat Cal tenir en compte que l'alumnat de 1r de batxillerat ha cursat pràcticament                
dos dels tres trimestres del curs i, en conseqüència, el professorat disposa de la informació               
recollida en les dues avaluacions establertes. L’alumnat que tingui alguna matèria pendent de             
la primera i, o també, segona avaluació, tindrà el dret a fer una recuperació, si no s’ha fet                  
anteriorment. Davant la impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, el lliurament           
pautat de tasques de recuperació durant els mesos d'abril , maig i juny i les avaluacions                
personals en línia poden ser una alternativa, entre d’altres. Les tasques fetes durant aquest              
període de confinament es consideraran un valor afegit positiu a la formació rebuda             
anteriorment.  
 
2n de Batxillerat L’alumnat que tingui pendent la primera i, o també, segona avaluació              
d'alguna matèria, o que arrossegui alguna matèria de 1r de batxillerat, tindrà el dret a fer una                 
recuperació, en cas que no s’hagi fet abans del confinament. Davant la impossibilitat de fer               
processos d’avaluació presencial, el lliurament pautat de tasques de recuperació durant els            
mesos d'abril i maig i les avaluacions personals en línia seran una alternativa, entre d’altres.               
Les tasques fetes durant aquest període de confinament es consideraran un valor afegit positiu              
a la formació rebuda anteriorment.  
 
S’aprofitarà intensivament el mes de juny per reforçar les matèries enfocades a les proves              
d’accés a la universitat (PAU) 
 

1r Matemàtiques 

1r  Matemàtiques aplicades a les ciències socials 

1r Economia a l’empresa 

2n Matemàtiques  

2n Matemàtiques aplicades a les ciències socials 

2n Economia a l’empresa 

Criteris avaluació Batxillerat  

1r Trimestre + 2n trimestre nota de curs (Mitjana dels dos trimestres) 

3r Trimestre consolidació o millora de nota ( màxim 1 punt)  

 
 



 
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 

 
Les feines realitzades (accions educatives) durant el confinament suposaran un valor afegit en             
l’avaluació de l’alumnat que les ha realitzat. Es tindrà present la presentació, l’esforç, la              
dedicació i el saber fer. Sempre es tindrà en compte en el procés avaluador (formatiu per a                 
l’alumnat i formador per al docent), si s’escau, les dificultats tècniques i materials que l’alumnat               
hagi pogut tenir per realitzar les activitats a distància. 
 
1r de batxillerat Cal tenir en compte que l'alumnat de 1r de batxillerat ha cursat pràcticament                
dos dels tres trimestres del curs i, en conseqüència, el professorat disposa de la informació               
recollida en les dues avaluacions establertes. L’alumnat que tingui alguna matèria pendent de             
la primera i, o també, segona avaluació, tindrà el dret a fer una recuperació, si no s’ha fet                  
anteriorment. Davant la impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, el lliurament           
pautat de tasques de recuperació durant els mesos d'abril i maig o les avaluacions personals               
en línia poden ser una alternativa, entre d’altres. Les tasques fetes durant aquest període de               
confinament es consideraran un valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment.  
 
 

1r Estada a l’empresa 

1r Psicologia (2 grups) i 1r Sociologia  

Criteris avaluació Batxillerat  

1r Trimestre + 2n trimestre nota de curs (Mitjana dels dos trimestres) 

3r Trimestre consolidació o millora de nota ( màxim 1 punt)  
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