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

1 ESO  
Es pot Es pot pujar un punt la nota si l’alumne ha 
resolt satisfactòriament el 80% de les activitats de 
moodle o classroom. 
Es farà una mitjana dels dos trimestres anteriors i 
es pot sumar fins un punt més: 
(un AS 0’5, amb un AN un 0,7 i amb un AE 7  un 
punt) 
 

Una activitat amb els continguts del trimestre que té suspès o suspesos a fi que               
pugui recuperar la mitjana. En el cas de primer d’ESO serà una activitat pràctica en               
una làmina A3 o dos A4 i una activitat escrita que incloguin continguts clau que               
s’han treballat durant el primer i segon trimestre. Es prioritza l’avaluació de les             
competències 1, 2, 6 i 10. És recomanable que segueixi el repàs que s’està fent               
amb activitats al moodle. 

  

2 ESO Es pot apujar un punt de la nota si l’alumne/a ha 
resolt satisfactòriament el 80% de les activitats del 
Classroom així com les activitats proposades per via 
telemàtica. 
Es farà una mitjana dels dos trimestres anteriors i 
es pot sumar fins un punt més: 
(un AS 0’5, amb un AN un 0,7 i amb un AE 7  un 
punt) 
 
 
 

Una activitat amb els continguts del trimestre que té suspès o suspesos a fi que               
pugui recuperar la mitjana. En el cas de segon d’ESO serà una activitat pràctica en               
2 làmines A4 i una activitat escrita que incloguin continguts clau que s’han treballat              
durant el primer i segon trimestre. Es prioritza l’avaluació de les competències 1,2,4             
i 6. 

És recomanable que es segueixi el repàs i el reforç que s’està efectuant amb les               
activitats del Classroom, telemàticament o a través del web del centre. 

4 ESO Es pot apujar un punt de la nota si l’alumne/a ha 
resolt satisfactòriament el 80% de les activitats del 
Classroom així com les activitats proposades per via 
telemàtica. 
Es farà una mitjana dels dos trimestres anteriors i 
es pot sumar fins un punt més: 

Una activitat amb els continguts del trimestre que té suspès o suspesos a fi que               
pugui recuperar la mitjana. En el cas de segon d’ESO serà una activitat pràctica en               
2 làmines A4 i una activitat escrita que incloguin continguts clau que s’han treballat              
durant el primer i segon trimestre. Es prioritza l’avaluació de les competències 4, 5,              
8 i 10. És recomanable que es segueixi el repàs i el reforç que s’està efectuant amb                 
les activitats del Classroom, telemàticament o a través del web del centre. 
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(un AS 0’5, amb un AN un 0,7 i amb un AE 7  un 
punt) 

1 BAT Es pot Es pot pujar un punt la nota si l’alumne ha 
resolt satisfactòriament el 80% de les activitats de 
moodle o classroom. 
Es farà una mitjana dels dos trimestres anteriors i 
es pot sumar fins un punt més: 
(un AS 0’5, amb un AN un 0,7 i amb un AE 7  un 
punt) 

Una activitat amb els continguts treballats del trimestre que té suspès o suspesos a fi que 
pugui recuperar la mitjana. En el cas de 1er de BAT i 2on de BAT, serà una activitat pràctica 
en 2 làmines A4 i una activitat escrita que incloguin continguts treballats durant el primer i 
segon trimestre. És recomanable que es segueixi el repàs i el reforç que s’està efectuant 
amb les activitats del Classroom, telemàticament o a través del web del centre. 

2 BAT Es pot Es pot pujar un punt la nota si l’alumne ha 
resolt satisfactòriament el 80% de les activitats de 
moodle o classroom. 
Es farà una mitjana dels dos trimestres anteriors i 
es pot sumar fins un punt més: 
(un AS 0’5, amb un AN un 0,7 i amb un AE 7  un 
punt) 

Una activitat amb els continguts treballats del trimestre que té suspès o suspesos a fi que 
pugui recuperar la mitjana. En el cas de 1er de BAT i 2on de BAT, serà una activitat pràctica 
en 2 làmines A4 i una activitat escrita que incloguin continguts treballats durant el primer i 
segon trimestre. És recomanable que es segueixi el repàs i el reforç que s’està efectuant 
amb les activitats del Classroom, telemàticament o a través del web del centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL 
EXTRAORDINÀRIA 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

1 ESO 

Una activitat pràctica i escrita competencial on       
es prioritzen les competències 1, 2, 6 i 9 

 
 

En el cas de primer d’ESO serà una activitat pràctica en una làmina A3 o dos A4 i                  
una activitat escrita que incloguin continguts clau que s’han treballat durant el            
primer i segon trimestre. Es prioritza l’avaluació de les competències 1, 2, 6 i 9 

  

Continguts clau: 

-       Percepció visual i audiovisual 

-       Composició i ordenació de l’espai i del temps 

-       La llum i el color 

-       L’obra d’art: context, funcions 

-       El procés de comunicació visual: elements i factors que hi intervenen 

-       La visió, camp visual, enfocament, experiència i selecció. 

- Instruments i tècniques analògiques i digitals per a la representació visual i             
audiovisual 

-       Eines i tècniques analògiques i digitals per al tractament de les imatges. 

-       Interpretació de les formes i lectura d’imatges 

- La producció artística com a vehicle per a l’expressió i comunicació d’idees i              
emocions 

 

 



 
 

2 ESO 

Una activitat pràctica i escrita competencial on       
es prioritzen les competències 1,2,4 i 6 

En el cas de segon d’Eso serà una activitat pràctica en una làmina A4 i una 
activitat escrita que incloguin continguts clau que s’han treballat durant el 
primer i segon trimestre. Es prioritza l’avaluació de les competències: 1,2,4 i 6. 
Continguts clau 
       Percepció visual 
       Lleis de percepció de la forma 
       Codis de comunicació gràfica 
       La Llum i el color 
       Fonaments del llenguatge visual i plàstic 
       Elements bàsics de les produccions artístiques, llenguatges artístics: 
procediments, ús i     interrelació 
       Expressió i comunicació 
       Art i societat 

4 ESO 

Una activitat pràctica i escrita competencial on       
es prioritzen les competències 4,5,8 i 10 

En el cas de quart d’Eso serà una activitat pràctica en una làmina A4 i una 
activitat escrita que incloguin continguts clau que s’han treballat durant el 
primer i segon trimestre. Es prioritza l’avaluació de les competències: 4,5,8 i10 
Continguts clau 
       Llenguatges artístics: procediments, ús i interrelació 
Processos creatius 
Forma tipologia i característiques 
Composició i ordenació de l’espai 
Elements sintàctics de les produccions artístiques 
Funcions de la comunicació 
Instruments i tècnique per a la presentació i comunicació visual  
Interpretació de formes i lectura d’imatges 
La producció artística com a vehicle per a l’expressió i comunicació d’ idees i 
emocions 
La producció artística com a mimesi o representació o com a exploració d’un 
llenguatge 

 



 
 

Funció de les produccions artístiques en la societat 
 

1 BAT 

Una activitat pràctica i una d’escrita  

En el cas de primer i segon de BAT, serà una activitat pràctica en una làmina A4 i una 
activitat escrita que incloguin continguts treballats durant el primer i segon trimestre. 

2 BAT 

Una activitat pràctica i una d’escrita 

En el cas de primer i segon de BAT, serà una activitat pràctica en una làmina A4 i una 
activitat escrita que incloguin continguts treballats durant el primer i segon trimestre. 

 

 


