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Departament Àmbit Matèries Curs Professor/a 

Llengües  Lingüístic Català, Castellà, 
Anglès, Francès i 
Llatí 

1r, 2n, 3r i 4t 
ESO 

Ester Sanz 

Núria Castillo 

Sònia Capell 

Olga Compte 

Francesc  Gualdo 

 

 

Criteris de qualificació 

Avaluació trimestral Qualificació final Recuperació avaluació 

 
 
La qualificació de 
l’avaluació trimestral serà 
el resultat de la suma dels 
percentatges següents:  
 
PREAVALUACIÓ:  
• Resultats d’activitats 
d’avaluació competencials: 
60%  
• Activitats generatives: 
30%  
• Participació: 10%  
 
1A AVALUACIÓ:  
• Resultats d’activitats 
d’avaluació competencials: 
60%  
• Activitats generatives: 
30%  
• Participació: 10%  
 
2A AVALUACIÓ:  
• Resultats d’activitats 
d’avaluació competencials: 
50%  
 • Activitats generatives: 
30%  
• Projecte 1a franja: 10%  
• Participació: 10%  
 

 
 
El 100% de la nota sortirà 
de la mitjana del 1r i del 2n 
trimestre. Els resultats del 
3r trimestre serviran per 
arrodonir a l’alça o 
mantenir la nota. En cap 
cas penalitzaran 
l’alumne/a. 
 
  

QF= 
50%(1r trimestre) 

+ 
50%(2n trimestre) 

 
 

Els alumnes que han 
participat en certàmens, 
concursos literaris o hagin 
fet treballs extra, com la 
lectura de llibres durant 
aquest 3r trimestre poden 
tenir fins a un punt en la 
nota final del trimestre. 

 

 

 

Les matèries de llengua 
catalana, llengua 
castellana, llengua anglesa, 
llengua francesa i llatí són 
matèries en les quals 
l’avaluació és contínua: 
això vol dir que no es 
contempla la recuperació. 

En el cas d’un/a alumne/a 
que té suspesos el 1r i el 2n 
trimestre i ha treballat 
durant aquest 3r trimestre 
entregant totes les tasques 
setmanals se l’aprovarà ja 
que les matèries de llengua 
tenen una avaluació 
contínua. 

 

En el cas d’un/a alumne/a 
que té suspesos el 1r i el 2n 
trimestre i no ha treballat 
durant aquest 3r trimestre 
haurà de fer un treball 
global de síntesi de curs 
del 10 al 19 de juny de 
2020. 
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3A AVALUACIÓ:  
 • Resultats d’activitats 
d’avaluació competencials 
i generatives: 100%  
 
 

 

 

 


