
CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ CURS 20-21 
 
Revisem els criteris emprats durant el curs 19-20 i fem alguna modificació, quedant 
de la següent manera: 
 
Primer cicle ESO  
 

 
Segon cicle ESO  
 

 
 
Aquests criteris seran compartits amb el professorat de les matèries que treballen amb els nostres 
alumnes  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ COVID 19 ( depart d’Orientació Educativa) 
 
D’acord amb la situació d’excepcionalitat que estem vivint, el departament d’Orientació Educativa ha establert 
uns nous criteris d’avaluació en cas de confinament parcial o total de l’alumnat  per tal d’adaptar-nos a les 
limitacions formatives i personales amb les quals es poden trobar els nostres alumnes. 
 
Criteris generals 
 

- El treball en línea servirá per recuperar la qualificació insuficient o com a valor afegit 
en el cas de tenir el curs aprovat  

- L’avaluació serà individual en funció de les característiques personals i acadèmiques 
de cada alumne. 

 

Element avaluador % 
Nota  

Freqüència 

Assistència i puntualitat a classe, grau      
d'interès, esforç i actitud.  

30%  Diàries 

Treball a classe, intervencions, activitats,     
llibreta o dossier i deures 

40%  Diari - Trimestral  

Proves orals, escrites i/o numèriques 
 ( adaptades)  

30%  Unitats didàctiques.  

Element avaluador % 
Nota  

Freqüència 

Assistència i puntualitat a classe, grau 
d'interès,esforç i actitud.  

30%  Diàries 

Treball a classe, intervencions, activitats,     
llibreta o dossier  

30%  Diari - Trimestral  

Proves orals, escrites i/o numèriques 
( adaptades)  

40%  Unitats didàctiques.  



 
L’avaluació gira en torn a aquests blocs: 
 

1. Registre i avaluació del procés 
 
. Valorar l’interès i l’esforç per la feina encomanada. 
. Valorar positivament l’autonomia personal. 
. Demostrar cert grau de responsabilitat vers les tasques. 
. Consultar el correu electrònic. 
. Interaccionar  amb el professorat de la matèria: Feed-back en quan a dubtes i altres 
qüestions a través de diferents mitjans. 
. Autonomia d'aprenentatge 
.Adaptació als nous formats d'aprenentatges. 
 
 
 

2. Valoració de les Activitats/ tasques… 
 

. Valorar el lliurament / retorn de les tasques, respectant en la mesura del possible, el calendari 
d’entrega. 
.Avaluar les tasques tenint en compte la connectivitat de l’alumne , els mitjans 
tecnològics i l’estat emocional. 
 
 

3. Rúbriques d’avaluació 
 
El professorat de cada materia elaborarà unes rúbriques per tal d’avaluar  amb 
diferents graus d'assoliment las tasques i l’avaluació del procés. 

 
 
 
RECUPERACIÓ DE PENDENTS 
 
S’acorda aprovar la matèria pendent si els resultats del 1r i 2n trimestre del curs actual han sigut satisfactoris. 
 
 
RECUPERACIÓ DE TRIMESTRES 
 
Avaluació contínua en les matèries impartides pel departament ( castellà, català, matemàtiques i anglès) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


