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NOUS CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS 2019-2020  

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, BATXILLERAT I CFGM EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

Per assolir el tercer trimestre cal presentar les activitats proposades pels equips docents dins 
del termini establert. Les activitats que es proposaran consensuades als departaments i equips 
docents seran competencials, globalitzades i significatives per a construir oportunitats 
d’aprenentatge de l’alumnat  amb una màxima autonomia i acompanyar a l’alumnat en el 
procés d’aprenentatge. Les activitats realitzades durant el tercer trimestre es consideraran 
com un valor afegit  en l’avaluació de l’alumne/a i no es traduiran en una penalització ateses 
les diverses circumstàncies en què es troba l’alumnat per poder desenvolupar les tasques a 
distància. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL 

Es farà la mitjana entre el primer i el segon trimestre i la nota del tercer trimestre servirà per a 
pujar la nota global del curs, tenint en compte el seu lliurament i el grau d’assoliment dels 
objectius competencials de les activitats proposades.  

En cas que hi hagi algun alumne o alumna que no assoleixi el curs té dret a realitzar les proves 
extraordinàries entre els dies 19 i 22 de juny amb el lliurament de les tasques proposades pels 
equips docents. 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DEL PRIMER I/O SEGON TRIMESTRE 

L’alumnat que té pendent de recuperació matèries del primer i/o del segon trimestre tindrà 
dret a fer una recuperació amb el lliurament d’activitats pautades de recuperació i/o amb 
l’avaluació contínua a través de les activitats proposades en el tercer trimestre que serviran 
per a recuperar trimestres anteriors. 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS 

La superació del curs actual serveix per superar els cursos anteriors. En el cas d’haver de 
recuperar matèries no cursades el curs actual, l’alumne/a haurà de lliurar les tasques 
encomanades en el termini establert.  
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BATXILLERAT 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

Les propostes formatives que els docents hagin proposat als alumnes durant el tercer 
trimestre serviran per a la seva qualificació. Les propostes consistiran en el lliurament pautat 
de tasques o en avaluacions personals en línia.  Es valorarà el lliurament de les propostes en 
els terminis establerts. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL 

S’avaluarà i qualificarà cada matèria amb la informació disponible fins a finalitzar la segona 
avaluació, per la qual cosa, es realitzarà la mitjana entre el primer i el segon trimestre, i la 
qualificació del tercer trimestre es considerarà un valor afegit positiu als aprenentatges rebuts 
en els trimestres anteriors. Per la qual cosa, la qualificació del tercer trimestre servirà per 
pujar la qualificació global de cada matèria. 

En cas que hi hagi algun alumne o alumna de primer de batxillerat que no assoleixi el curs té 
dret a realitzar les proves extraordinàries els dies 2 i 3 de setembre de 2020. 
En cas que hi hagi algun alumne o alumna de segon de batxillerat que no assoleixi el curs té 
dret a realitzar les proves extraordinàries els dies 15 i 16 de juny de 2020.  

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DEL PRIMER I/O SEGON TRIMESTRE 

L’alumnat que té pendent de recuperar alguna matèria del primer i/o segon trimestre té dret 
a realitzar la recuperació, per la qual cosa haurà de lliurar les activitats proposades en els 
terminis establerts en els equips docents. 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS 

L’alumnat de segon de batxillerat que té pendent de recuperar matèries de primer de 
batxillerat  i no hagi recuperat les matèries abans del confinament, té dret a la seva 
recuperació, per la qual cosa haurà de lliurar les activitats proposades en els terminis 
establerts en els equips docents. 
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CFGM 

CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL 1r GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

Les UF no completades el març de 2020 seran avaluades amb la qualificació de la part feta de 
manera presencial. La qualificació  d’aquestes UF pot únicament augmentar amb les tasques 
no presencials. 

Les UF pendents de cursar seran avaluades amb la qualificació (mínima) de la mitjana de les 
altres UF del mateix mòdul. La qualificació  d’aquestes UF pot únicament augmentar amb les 
tasques no presencials. 

La qualificació (mínima) del mòdul serà la mitjana ponderada de les UF cursades.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL 2n CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

Les UF no completades el març de 2020 seran avaluades amb la qualificació de la part feta de 
manera presencial. La qualificació  d’aquestes UF pot únicament augmentar amb les tasques 
no presencials. 

Les UF pendents de cursar seran avaluades amb la qualificació (mínima) de la mitjana de les 
altres UF del mateix mòdul. La qualificació  d’aquestes UF pot únicament augmentar amb les 
tasques no presencials. 

La qualificació (mínima) del mòdul serà la mitjana ponderada de les UF cursades. 

En el cas del Mòdul Professional 11, Empresa a l’aula, el professorat  facilitarà continguts i 
activitats no presencials per poder avaluar l’UF. 

Respecte el Mòdul Professional 13, Formació en centres de treball, els alumnes que han 
realitzat 220 hores o més presencialment, seran qualificats com a APTE. Els alumnes que no 
han realitzat les 220 hores hauran de superar el Projecte integrat, de forma telemàtica. El 
professorat  facilitarà els continguts i les activitats no presencials per poder superar aquest 
projecte. L’alumnat haurà de lliurar les activitats en els terminis establerts pel professorat. 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE LES UF SUSPESES 

El professorat facilitarà continguts i activitats no presencials per poder recuperar les UF 
suspeses. L’alumnat haurà de lliurar les activitats en els terminis establerts pel professorat. 
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