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Criteris d’avaluació 3r T. Curs 2019-20 
(Confinament Covid-19) 

 

Criteris ESO 

En funció de les característiques del grup i les necessitats de l’alumnat, s’adaptaran les              
activitats i les tasques a realitzar. Aquest tipus d’adaptacions poden ser de diferents             
tipus (diferents nivells, quantitat d’exercicis o tasques a realitzar….). En tot moment es             
tindran en compte les possibilitats d’accés a mitjans multimèdia per a poder seguir el              
ritme de les explicacions i progrés del trimestre, proposant activitats de           
reforç/ampliació, etc. 

 
➢ Avaluació 3rT curs 2019-20 
 
L’alumnat obtindrà les qualificacions assoliment suficient (AS), assoliment notable (AN)          
o assoliment excel·lent (AE) segons els següents criteris: 
 

AS - Presenta la feina proposada.  
- S’expressa amb un llenguatge senzill  
- La presentació de les tasques és breu i poc desenvolupada. 

 
 

AN - Presenta la feina proposada dintre del termini establert pel professorat.  
- Les seves explicacions són coherents i raonades. Utilitza un vocabulari planer           

i col·loquial, però s’ajusta a la demanda de l’activitat i ho fa d’una manera              
raonada.  

- Manté una comunicació fluida i activa amb el professorat a través dels mitjans             
tecnològics adients (moodle, mail i videoconferències). 

- Assisteix de manera continuada a les sessions de Zoom convocades pel           
professorat amb una correcta educació digital. 

 
 

AE - Presenta la feina proposada i les activitats d’ampliació dintre de les             
dates establertes. 

- Explica les diferents activitats amb llenguatge científic de manera coherent i           
raonada, i és capaç de relacionar les activitats treballades amb altres           
situacions de la vida quotidiana i del context que l’envolta elaborant hipòtesis.  

- Manté una comunicació fluida i activa amb el professorat a través dels mitjans             
tecnològics adients (moodle, mail i videoconferències). 

- Assisteix de manera continuada a les sessions de Zoom convocades pel           
professorat amb una bona educació digital.  
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➢ Criteris recuperació 1r i 2n trimestre d’aquest curs, 2019-20 
 

- L’alumnat amb el 1r i/o 2r trimestre d’aquest curs suspesos, podrà           
recuperar-los realitzant una sèrie d’activitats que rebran del professor/a         
corresponent. Un cop realitzades, li retornaran dintre del termini establert. 

 
- La qualificació no podrà ser mai superior a AS. 

 
 
➢ Criteris de recuperació de cursos anteriors NOMÉS A 4t d’ESO 

 
- L’alumnat amb matèries de cursos anteriors pendents, les podrà recuperar          

realitzant una sèrie d’activitats que rebran del seu tutor/a i un cop realitzades,             
les retornaran dintre del termini establert. 

 
- Aquestes activitats de recuperació estaran plantejades pel Departament de la          

matèria corresponent, però serà el tutor/a qui farà d'intermediari entre els           
alumnes i el Cap de Departament.  

 
- La qualificació no podrà ser mai superior a AS. 
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Criteris Batxillerat 
 

➢  Física, Química, Biologia i CTMA 
 

- 20%. Actitud, participació i assistència continuada a les sessions de Zoom           
convocades pel professorat amb una correcta educació digital. També es          
valorarà dintre d’aquest apartat, en aquelles matèries que es requereixi, la           
consulta dels diferents recursos proposats en el Moodle, drive...  

- 40% Exercicis i/o treballs presentats al llarg de les diferents setmanes.  
- 40% Qüestionaris i/o exercicis d'avaluació. Els tipus d’aquestes activitats         

seran en funció de la matèria i els continguts a avaluar.  
 

Millora de nota: 

En cas que un alumne tingui la possibilitat de millorar la nota de la matèria,               
haurà de realitzar una sèrie de blocs d’activitats extra i d’aprofundiment           
plantejades pel professor/a, alguna presentació per videoconferència amb el         
professor sobre un tema plantejat o qualsevol altra activitat extra que permeti            
millorar les qualificacions obtingudes durant el curs. 

Recuperació 1r i 2n trimestre 2019/2020: 

- L’alumnat amb el 1r i/o 2r trimestre d’aquest curs suspesos, podrà            
recuperar-los realitzant una sèrie d’exercicis i/o treballs que rebran del seu           
professor/a,  i que un cop realitzats li retornaran dintre del termini establert.  

- La recuperació de trimestres anteriors pot comportar la realització d’algun tipus            
de prova/test/exercici d’avaluació telemàtic a criteri del professor. Qualificació         
màxima 5. 

 

➢ CMC  
 

- 20% Actitud, participació i assistència continuada a les sessions de Zoom           
convocades pel professorat amb una correcta educació digital.  

- 25% presentació de notícia setmanal als companys via ZOOM 
- 25% treball sobre temes d'àmbit científic que es va iniciar amb anterioritat al             

confinament i que havien d'enviar abans del 26 d’abril.  
- 30% Opinió personal i/o crítica d’una notícia que el professor proposarà           

setmanal o quinzenalment segons sigui el cas.  
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Recuperació 1r i 2n trimestre 2019/2020: 

- L’alumnat amb el 1r i/o 2r trimestre d’aquest curs suspesos, podrà           
recuperar-los realitzant una sèrie d’exercicis i/o treballs que rebran del          
seu professor/a, i que un cop realitzats li retornaran dintre del termini            
establert.  

- La recuperació de trimestres anteriors pot comportar la realització d’algun          
tipus de prova/test/exercici d’avaluació telemàtic a criteri del professor.         
Qualificació màxima 5 


