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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 es proposen al classroom fins el final del 3er trimestre. 

2 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 es proposen al classroom fins el final del 3er trimestre. 

3 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 es proposen al classroom fins el final del 3er trimestre. 
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4 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 es proposen al classroom fins el final del 3er trimestre. 

 
 
 

CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL 
EXTRAORDINÀRIA 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

1 ESO Si no han fet les tasques per pujar la nota o fent-les 
no han aconseguit arribar a la nota mínima per 
aprovar (5/10) hauran de fer  una prova final de 
recuperació de l’assignatura. 
 

La prova extraordinària consistirà en fer un comentari, donar l’opinió personal o extreure 
les idees principals d’un text o vídeo relacionat amb els temes tractats durant el curs. 

2 ESO Si no han fet les tasques per pujar la nota o fent-les 
no han aconseguit arribar a la nota mínima per 
aprovar (5/10) hauran de fer  una prova final de 
recuperació de l’assignatura. 
 

La prova extraordinària consistirà en fer un comentari, donar l’opinió personal o extreure 
les idees principals d’un text o vídeo relacionat amb els temes tractats durant el curs 

3 ESO Si no han fet les tasques per pujar la nota o fent-les 
no han aconseguit arribar a la nota mínima per 
aprovar (5/10) hauran de fer  una prova final de 
recuperació de l’assignatura. 
 

La prova extraordinària consistirà en fer un comentari, donar l’opinió personal o extreure 
les idees principals d’un text o vídeo relacionat amb els temes tractats durant el curs 

 



 
 

4 ESO Si no han fet les tasques per pujar la nota o fent-les 
no han aconseguit arribar a la nota mínima per 
aprovar (5/10) hauran de fer  una prova final de 
recuperació de l’assignatura. 

La prova extraordinària consistirà en fer un comentari, donar l’opinió personal o extreure 
les idees principals d’un text o vídeo relacionat amb els temes tractats durant el curs 

 

 


