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

4 ESO Les activitats que han de treballar i presentar al 
llarg d'aquest 3r trimestre (les del 2n trimestre) 
seran avaluades i, d'una banda determinaran la 
recuperació de les parts pendents de la matèria 
que puguin tenir els alumnes, i d'altra banda, 
serviran per establir, arrodonir i millorar les 
notes del 3r trimestre i les notes finals, sempre 
considerant aquesta situació excepcional i 
afavorint tot el que es pugui l'alumnat. (Les 
directrius del Departament d'Ensenyament són 
que el 3r trimestre ha de servir per repassar, 
consolidar i recuperar els continguts ja 
impartits). 

L’alumne que no presenti les activitats, 
evidentment, no podrà ni recuperar ni superar 
el curs. És a dir, és indispensable la 
presentació de les activitats i els apunts per 
recuperar, aprovar o millorar notes respecte a 
la nota final del curs. 

Aquests criteris responen a la situació excepcional 
creada per el Covid 19. Quan es torni a la situació 
de normalitat deixaran de ser vàlids i continuaran 
vigents els criteris anteriors. 

 

Les activitats que corresponen al 2n Trimestre. Els alumnes ja disposen d’aquestes activitats. 
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1 BAT Les activitats que han de treballar i presentar al 
llarg d'aquest 3r trimestre (les del 2n trimestre) 
seran avaluades i, d'una banda determinaran la 
recuperació de les parts pendents de la matèria 
que puguin tenir els alumnes, i d'altra banda, 
serviran per establir, arrodonir i millorar les 
notes del 3r trimestre i les notes finals, sempre 
considerant aquesta situació excepcional i 
afavorint tot el que es pugui l'alumnat. (Les 
directrius del Departament d'Ensenyament són 
que el 3r trimestre ha de servir per repassar, 
consolidar i recuperar els continguts ja 
impartits). 

L’alumne que no presenti les activitats, 
evidentment, no podrà ni recuperar ni superar 
el curs. És a dir, és indispensable la 
presentació de les activitats i els apunts per 
recuperar, aprovar o millorar notes respecte a 
la nota final del curs. 

Aquests criteris responen a la situació excepcional 
creada per el Covid 19. Quan es torni a la situació 
de normalitat deixaran de ser vàlids i continuaran 
vigents els criteris anteriors. 

 

Les activitats que corresponen al 2n Trimestre. Els alumnes ja disposen d’aquestes 
activitats. En les matèries de Psicologia i Sociologia s’han de presentar les activitats del 2n 
Trimestre i el treball final del curs sobre el llibre “Un món feliç” 

2 BAT Les activitats que han de treballar i presentar al 
llarg d'aquest 3r trimestre (les del 2n trimestre) 
seran avaluades i, d'una banda determinaran la 
recuperació de les parts pendents de la matèria 
que puguin tenir els alumnes, i d'altra banda, 
serviran per establir, arrodonir i millorar les 
notes del 3r trimestre i les notes finals, sempre 

Les activitats que corresponen al 2n Trimestre. Els alumnes ja disposen d’aquestes 
activitats. 

 



 
 

considerant aquesta situació excepcional i 
afavorint tot el que es pugui l'alumnat. (Les 
directrius del Departament d'Ensenyament són 
que el 3r trimestre ha de servir per repassar, 
consolidar i recuperar els continguts ja 
impartits). 

L’alumne que no presenti les activitats, 
evidentment, no podrà ni recuperar ni superar 
el curs. És a dir, és indispensable la 
presentació de les activitats i els apunts per 
recuperar, aprovar o millorar notes respecte a 
la nota final del curs. 

Els alumnes pendents de 1r de Bat si aproven 
2n de Bat recuperen i aproven també 1r de Bat. 

 

 

 

Aquests criteris responen a la situació excepcional 
creada per el Covid 19. Quan es torni a la situació 
de normalitat deixaran de ser vàlids i continuaran 
vigents els criteris anteriors.  

 

 
 
 
 
 

CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

 



 
 

EXTRAORDINÀRIA 

4 ESO Presentació de les activitats no presentades. 

L’alumne que no presenti les activitats, 
evidentment, no podrà ni recuperar ni superar 
el curs. És a dir, és indispensable la 
presentació de les activitats i els apunts per 
recuperar i aprovar el curs. 

Aquests criteris responen a la situació excepcional 
creada per el Covid 19. Quan es torni a la situació 
de normalitat deixaran de ser vàlids i continuaran 
vigents els criteris anteriors.  

 

Les mateixes que per a l’avaluació ordinària. 

1 BAT Presentació de les activitats no presentades. 

L’alumne que no presenti les activitats, 
evidentment, no podrà ni recuperar ni superar 
el curs. És a dir, és indispensable la 
presentació de les activitats i els apunts per 
recuperar i aprovar el curs. 

Aquests criteris responen a la situació excepcional 
creada per el Covid 19. Quan es torni a la situació 
de normalitat deixaran de ser vàlids i continuaran 
vigents els criteris anteriors. 

 

Les mateixes que per a l’avaluació ordinària. 

2 BAT Presentació de les activitats no presentades. 

L’alumne que no presenti les activitats, 
evidentment, no podrà ni recuperar ni superar 

Les mateixes que per a l’avaluació ordinària. 

 



 
 

el curs. És a dir, és indispensable la 
presentació de les activitats i els apunts per 
recuperar i aprovar el curs. 

Aquests criteris responen a la situació excepcional 
creada per el Covid 19. Quan es torni a la situació 
de normalitat deixaran de ser vàlids i continuaran 
vigents els criteris anteriors. 

 

 


