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Criteris d’avaluació trimestral
El 90% de la qualificació trimestral serà la mitjana ponderada de la nota dels exàmens.
L´altre 10% de la qualificació correspondrà a l´actitud, intervencions e implicació en la
classe.

L'avaluació es regirà pel model que es proposa per a les PAUs. Encara que de forma
parcial i lleugerament modificat. Els exàmens seran sobre un text i tres preguntes. Les
dues primeres es referiran directament al text i la tercera sobre el tema o temes objecte
d'examen.

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents
Atès que estem en un sistema d'avaluació continuada, i els temes a estudiar
s'interrelacionen entre si, no hi ha recuperació parcial de cada avaluació. Les avaluacions
es "recuperen" quan en el següent examen es treu una nota que, en fer la mitjana,
resulta aprovat. El curs, doncs, es va aprovant o suspenent en funció de les notes que es
van obtenint en cada examen. En conseqüència, cada nota individual gravita
inevitablement a la nota final.

Criteris d’avaluació final
Qualificació final: Media aritmética (ponderada) de “Nota 1ª Eval.” + “Nota 2ª Eval” + “Nota
3ª Eval” . Si l’alumne obté una nota final inferior a 5, haurà de presentar-se al examen de
recuperació de Juny.

Recuperació de juny: El examen de recuperació, d'acord amb l'avaluació continuada,
versarà sobre tot el temari impartit en el curs. La nota final tindrà en compte, a més de
la nota de curs i la nota de suficiència, la progressió i rendiment general de l'alumne i
tots els aspectes de caràcter "qualitatiu" implicats en el desenvolupament del curs.

Recuperació extraordinària de setembre: En cas de no superar l’assignatura en juny,
l’alumne es presentarà a un nou examen sobre tot el temari impartit en el curs.

Criteris de recuperació de cursos anteriors
No procedeix


