
CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS DE CATALÀ – 3r Trimestre CURS 2019 / 2020  

1r, 2n, 3r I 4t d’ESO 

Barems d’avaluació de la tercera 
avaluació 

 

Assoliment excel·lent (AE):  
• Realitza  totes les tasques plantejades de manera correcta i en els terminis establerts. 
• Manté una comunicació fluïda amb el professorat a través de Moodle, correu electrònic i videoconferències. 
• Assisteix a totes les sessions de Zoom. 

Assoliment notable (AN)  
• Realitza la majoria de les tasques plantejades de manera correcta i en els terminis establerts. 
• Manté una comunicació fluïda amb el professorat a través de Moodle, correu electrònic i videoconferències. 
• Assisteix de manera continuada a les sessions de Zoom. 

Assoliment suficient (AS) :  
• Realitza la majoria de les tasques plantejades de manera satisfactòria. 
• Assisteix de manera continuada a les sessions de Zoom.  

La lectura de la tercera avaluació no serà obigatòria, es valorarà de manera positiva que els alumnes vagin seguint la lectura de manera autònoma i es 
porporacionarà una activitat optativa en relació a aquesta. 

Connexió online a les sessions 
virtuals setmanals (Zoom) 

Caldrà respectar les normes bàsiques d’educació digital. 

Criteris de recuperació 

No és requisit fonamental aprovar la lectura per superar la matèria. 

Per recuperar una avaluació suspesa, els alumnes hauran de realitzar les tasques proposades pel professorat, amb 
correcció i dintre del termini establert (setmana del 4 al 8 de maig) 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS DE CATALÀ – CURS 2019 / 2020 

1r i 2n de batxillerat 
Literatura Universal i Literatura Catalana 

Barems d’avaluació de la tercera 
avaluació 

 

80% 

Exercicis, treballs presentats i exercicis d’avaluació/exàmens 
Les tasques que es plantejaran seran de tipologia diversa i s’hauran de lliurar en els terminis establerts. 
Els exàmens es podran realitzar mitjançant qüestionaris Moodle, altra mena de qüestionaris (Google), 
sesssions virtuals o d’altres sistemes que el professorat trobi adient. 

20% 
 

Participació i assistència a les classes virtuals de Zoom.  
Comunicació fluïda amb el professorat mitjançant el correu electrònic, moodle o qualsevol altre sistema que el 
professorat trobi adient. 

Connexions online i comunicació 
amb el professorat 

Les trobades virtuals són obligatòries, caldrà respectar les normes bàsiques d’educació digital. 
L’alumne/a haurà d’engegar la càmera i ser visible mentre duri la reunió virtual. Si no s’indica el contrari, també 
caldrà que el micro estigui obert. 
 

Criteris de recuperació 

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 professorat  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 professorat. 

La qualificació no serà mai superior a 5. 

 

 


