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

1 ESO - Nota final de la matèria = mitjana 1ª i 2ª 
avaluació 

- Si aquesta és inferior a 5 cal fer les activitats 
adjuntes 

- La realització de les tasques de la 3ª 
avaluació millora la nota final 

 
 

Fer les activitats que s’han proposat i penjat al web al llarg del 3r trimestre. 
 
 

2 ESO - Nota final de la matèria = mitjana 1ª i 2ª 
avaluació. 

- La realització de les tasques de la 3ª 
avaluació millora la nota final. 

Fer les activitats que es van penjant a la web al llarg del 3r trimestre.  

3 ESO - Nota final de la matèria= mitjana 1ª i2ª 
avaluació. 

- La realització de les tasques proposades 
millora la nota final. 

Es recomanada fer les activitats que es van penjant a la web durant el 3r trimestre. 

4 ESO - Nota final de la matèria = mitjana 1ª i 2ª 
avaluació. 

- La realització de les tasques de la 3ª 
avaluació millora la nota final. 

 

Fer les activitats que es van penjant a la web al llarg del 3r trimestre.  
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CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL 
EXTRAORDINÀRIA 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

1 ESO 

- Si la mitjana de la 1ª i la 2ª avaluació és 
inferior a 5 i l’alumne/a no ha realitzat les 
tasques proposades durant el tercer 
trimestre, tindrà la matèria suspesa 

- Per tal d’aprovar caldrà que lliuri les 
activitats de recuperació 

Tots heu llegit aquest curs els llibre de “Billy Elliot”. Per recuperar haureu de fer les tasques 
següents relacionades amb aquest llibre: 
 
1.- Explica l’evolució que experimenta en Billy seguint aquests passos: 

- Canvi de la boxa al ballet 
- Pors i dubtes 
- Resolució de continuar amb el seu projecte i suport extern que rep 

 
2.- Llegeix aquesta citació de l’escriptor Jean Cocteau. Quina relació té amb en Billy Elliot?  
“Ho van aconseguir perquè no sabien que era impossible” 

2 ESO - Els alumnes de 2n A, B, C i D  estan tots 
aprovats. 
 

- Si la mitjana de la 1ª i la 2ª avaluació és 
inferior a 5 i l’alumne/a no ha realitzat les 
tasques proposades durant el tercer 
trimestre, tindrà la matèria suspesa 
 

- Per tal d’aprovar caldrà que lliuri l’activitat 
de recuperació. 

 

Els alumnes que no han aprovat ni el 1r ni el 2n trimestre hauran de fer aquesta tasca de 
recuperació: Confeccionar una redacció sobre la pandèmia del coronavirus. 
Us donem unes pautes de reflexió per contestar: 

a) Aspectes positius i negatius del confinament. 
b) Hi haurà un abans i un després de la pandèmia. Quina actitud haurem d’adoptar 

quan tornem a la nova normalitat? Dóna la teva opinió. 
c) Penses que, al estar tancats tot el dia a casa, hem après a valorar més la família, la 

gent gran i la labor que fan molts treballadors que abans no els hi donàvem la 
importància que mereixen? Fes-ne una reflexió profunda. 

d) Te n´has adonat com ha millorat la natura durant aquest periode? Explica de forma 
breu les causes i conseqüències d’aquest canvi. 

3 ESO 
-Els alumnes de 3rA, 3rB, 3rC i 3rD estan tots 
aprovats. 

 

4 ESO - Si la mitjana de la 1ª i la 2ª avaluació és 
inferior a 5 i l’alumne/a no ha realitzat les 
tasques proposades durant el tercer 
trimestre, tindrà la matèria suspesa 

Presentació de les activitats avaluables  

 



 
 

- Per tal d’aprovar caldrà que lliuri les 
activitats de recuperació 

 
 
 

 


