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

3 ESO 

 

 

4 ESO La nota de curs és la mitjana de notes obtingudes 
fins al 2n trimestre. Aquesta nota pot ser millorada 
amb les tasques entregades durant el 3r trimestre, 
amb la puntuació calculada de forma proporcional 
al número de tasques entregades: 
100% - 1 punt 
75% - 0,75 punts 
50% - 0,5 punts 
0% - 0 punts 

Com no hi ha cap alumne suspès en els dos primers trimestres, per tant no poso cap activitat de 
recuperació. 
 
L’entrega de tasques és la possibilitat de millorar nota. 
 
Els alumnes que han resultat guanyadors en algun dels concursos presentats tenen AE 

1 BAT 
La nota de curs és la mitjana de notes obtingudes 
fins al 2n trimestre. Aquesta nota pot ser millorada 
amb les tasques entregades durant el 3r trimestre, 
amb la puntuació calculada de forma proporcional 
al número de tasques entregades: 
100% - 1 punt 
75% - 0,75 punts 
50% - 0,5 punts 
0% - 0 punts 

Economia de l’empresa: 
Com no hi ha cap alumne suspès en els dos primers trimestres, per tant no poso cap activitat de 
recuperació. 
 
L’entrega de tasques és la possibilitat de millorar nota. 
 
 
Economia: 
Només hi ha una alumna amb la matèria suspesa. Em posaré en contacte amb ella per entregar 
unes tasques del exàmens suspesos per tal de recuperar la matèria. 
 
Per la resta d’alumnes, l’entrega de tasques és la possibilitat de millorar nota. 
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2 BAT La nota de curs és la mitjana de notes obtingudes 
fins al 2n trimestre. El dia 1/05/20 fem una prova 
escrita: 
Si el resultat d’aquesta prova és inferior a la mitjana 
de curs obtinguda, no la tinc en compte. 
Si el resultat d’aquesta prova és superior a la 
mitjana de curs obtinguda, la utilitzo per calcular 
una nova nota, mitjana aritmètica de la nota de 
curs i nota d'examen. 

Els alumnes poden pujar 0,5 punts la nota de l’examen del dia 1 de maig si entreguen els 
materials i esquemes utilitzats per estudiar per l’examen. 
 
No hi ha cap alumne suspès en els dos primers trimestres, per tant no poso cap activitat de 
recuperació 

 
 
 
 
 

CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL 
EXTRAORDINÀRIA 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

3 ESO 

 

 

4 ESO  
No hi ha alumnes suspesos 

1 BAT Economia: 
La nota de curs serà la nota del dossier de 
recuperació de la matèria que haurà de fer 
l’alumna.  

Economia de l’empresa: no hi ha alumnes suspesos 
 
Economia: L’alumna ha de fer un dossier amb activitats dels conceptes bàsics treballats a 
l’aula sobre la matèria. 

2 BAT 

 

No hi ha alumnes suspesos 

 

 


