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CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ I MILLORA 

1 ESO Promedi notes entre 1ª i 2ª avaluació, Si el promedi 
d’aquestes notes no permet aprovar, tot i haver 
repasat i reforçat continguts a la 3ª avaluació,  caldrà 
fer la recuperació corresponent. 
 
 
 
 

Treball específic relatiu al temari a recuperar. 

2 ESO Promedi notes entre 1ª i 2ª avaluació, Si el promedi 
d’aquestes notes no permet aprovar, tot i haver 
repasat i reforçat continguts a la 3ª avaluació,  caldrà 
fer la recuperació corresponent. 
 
 

Exercicis del llibre digital Science Bits adequats al temari. 

3 ESO Promedi notes entre 1ª i 2ª avaluació, Si el promedi 
d’aquestes notes no permet aprovar, tot i haver 
repasat i reforçat continguts a la 3ª avaluació,  caldrà 
fer la recuperació corresponent. 
 
 

Exercicis que tenien pendents els alumnes del llibre digital Science Bits. 

4 ESO Promedi notes entre 1ª i 2ª avaluació, Si el promedi 
d’aquestes notes no permet aprovar, tot i haver 
repasat i reforçat continguts a la 3ª avaluació,  caldrà 
fer la recuperació corresponent. 

En l’optativa Biologia i Geologia fer activitats de consolidació del final cada tema. 
En l’optativa CAAP activitats de reforç i autoavaluació. 
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1 BAT Promedi notes entre 1ª i 2ª avaluació, Si el promedi 
d’aquestes notes no permet aprovar, tot i haver 
repasat i reforçat continguts a la 3ª avaluació,  caldrà 
fer la recuperació corresponent. 
 
 

BIOLOGIA , CTMA i CMC: 
Elaboració de tasques proposades a plataforma Edpuzzle i examen oral. 

2 BAT Promedi notes entre 1ª i 2ª avaluació, Si el promedi 
d’aquestes notes no permet aprovar, tot i haver 
repasat i reforçat continguts a la 3ª avaluació,  caldrà 
fer la recuperació corresponent. 
 
 

BIOLOGIA , CTMA i: 
Elaboració de tasques proposades a plataforma Edpuzzle i examen oral. 

 
 
 

CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL 
EXTRAORDINÀRIA 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

1 ESO  
Quan l’alumne no hagi assolit les competències 
bàsiques de l’àrea. 

Full amb 10 qüestions bàsiques adaptades al nivell més bàsic que presentaran al seu 
professor/ a per escrit. 

2 ESO 
Quan l’alumne no hagi assolit les competències 
bàsiques de l’àrea. 

Full amb 10 qüestions bàsiques adaptades al nivell més bàsic que presentaran al seu 
professor/ a per escrit. 

 



 
 

3 ESO 
Quan l’alumne no hagi assolit les competències 
bàsiques de l’àrea 

Full amb 10 qüestions bàsiques adaptades al nivell més bàsic que presentaran al seu 
professor/ a per escrit. 

4 ESO 
Quan l’alumne no hagi assolit les competències 
bàsiques de l’àrea 

Full amb 10 qüestions bàsiques adaptades al nivell més bàsic que presentaran al seu 
professor/ a per escrit. 

1 BAT 
Quan l’alumne no hagi assolit els coneixements 
mínims necessaris.  

BIOLOGIA , CTMA i CMC: 
Elaboració de tasques proposades a plataforma Edpuzzle i examen oral. 

2 BAT 
Quan l’alumne no hagi assolit els coneixements 
mínims necessaris.  

BIOLOGIA , CTMA: 
Elaboració de tasques proposades a plataforma Edpuzzle i examen oral. 

 

 


