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INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
CRITERIS D’ASSOLIMENT DE LA

MATÈRIA
RECUPERACIONS

NATURALS

S’estableixen dues categories d’eines d’avaluació:

Eines d’avaluació
Controls (3)

o Controls (5)

o Minicontrols (3)

Activitats (2)

o Activitats d’aula (2)

o Activitats de casa (1)

o Dossier/glossari/esquema (2)
o Fitxes de consolidació (1)

* Es podrà demanar el dossier d’apunts i

activitats a primer cicle i esquema a 2n

cicle

La matèria s’assoleix quan la nota de tot el
trimestre apareix com a assolida.

Recuperacions de TRIMESTRE:

En cas de suspendre, haurà de recuperar íntegrament
tota la matèria del trimestre.

Per tal de recuperar la matèria, tan el dossier com el
control han de tenir un assoliment satisfactori.



TECNOLOGIA

S’estableix una categoria d’eines d’avaluació.

Eines d’avaluació (1)
o Controls (5)

o Minicontrols (3)

o Activitats d’aula (2)

o Activitats de casa (1)

o Dossier/glossari/esquema (2)

La matèria s’assoleix quan la nota de tot el
trimestre apareix com a assolida.

Recuperacions de TRIMESTRE:

En cas de suspendre, haurà de recuperar íntegrament
tota la matèria del trimestre.

Per tal de recuperar la matèria, tant el dossier com el
control han de tenir un assoliment satisfactori.

Recuperacions curs anterior:

L’alumnat que promociona amb la matèria suspesa
tindrà l’oportunitat de superar-la el curs següent:

a. Dossier d’activitats (50%)

b. Realització d’un control (50%)

Si hi hagués una adaptació es poden modificar  alguns

dels apartats anteriors.

Per poder recuperar el curs, la nota mitjana dels dos

apartats esmentats ha de ser AS o superior.

En qualsevol cas, si aprova l'assignatura del curs vigent

se li aprova automàticament la del curs anterior.

MATEMÀTIQUES

S’estableixen dues categories d’eines
d’avaluació:

Eines d’avaluació
Controls (3)
Controls (5)

Minicontrols (3)

Activitats (2)

Activitats d’aula (2)

Activitats de casa (1)

Dossier/glossari/esquema (2)
Fitxes de consolidació (1)

La matèria s’assoleix quan la nota de tot el trimestre apareix
com a assolida.

Recuperacions de TRIMESTRE:

En cas de suspendre, haurà de recuperar íntegrament
tota la matèria del trimestre.

Per tal de recuperar la matèria, tan el dossier com el
control han de tenir un assoliment satisfactori



* Es podrà demanar el dossier

d’apunts i activitats a primer cicle

i esquema a 2n cicle



MÚSICA

S'estableixen quatre categories d’eines

d’avaluació, relacionades amb les noves

competències de la matèria:

1. Percepció, escolta i reflexió musical

2. Interpretació i expressió musical

3. Projectes

4. Seguiment

Cada una té un pes de 1 i constarà de

diferents elements avaluatius que tindran

un pes de 1, exceptuant el control

trimestral que valdrà 2.

S’assolirà l’assignatura sempre que la nota mitjana de les

quatre categories doni com a resultat 1’76 o superior,

havent d’estar assolides, com a mínim, dues d’aquestes

quatre  categories.

L’actitud i la participació s’avaluaran de manera individual

dintre de l’apartat de seguiment a partir de l’observació, les

anotacions i el registre del professor.

Recuperacions trimestrals

Si un alumne suspèn un trimestre, tindrà l'opció (no

està obligat) de recuperar-lo el trimestre següent.

a. Dossier d’activitats (60%) + Control de

recuperació (40%).

El trimestre estarà recuperat si la nota mitjana

d’ambdòs elements és AS o superior.

Recuperació curs anterior

L’alumnat que promociona amb alguna matèria suspesa

tindrà l’oportunitat de superar-la el curs següent:

c. Dossier d’activitats (50%)

d. Realització d’un petit projecte individual que

impliqui una connexió amb el seu entorn

social o natural (50%)

Si hi hagués una adaptació es poden modificar  alguns

dels apartats anteriors.

Per poder recuperar el curs, la nota mitjana dels dos

apartats esmentats ha de ser AS o superior.

En qualsevol cas, si aprova l'assignatura del curs vigent

se li aprova automàticament la del curs anterior.

VIP

En la matèria s'estableix una  categoria

com a eina d’avaluació, relacionada amb

les noves competències de la matèria:

C3 Representar idees, formes i emocions
utilitzant els llenguatges, les tècniques.

S’assolirà l’assignatura sempre que la nota mitjana doni com
a resultat 1,76 o més.

Recuperacions trimestrals
Si un alumne suspèn un trimestre, tindrà l'opció (no
està obligat) de recuperar-lo el trimestre següent.
La forma de recuperar el trimestre serà a partir
d’aquests ítems:
Activitats on s’han d’aplicar coneixements i destreses ja
treballades amb un valor de 80%.
L'actitud del trimestre següent puntuarà un 20%.

Recuperació del curs anterior



L’alumnat que promociona amb aquesta matèria

suspesa tindrà l’oportunitat de superar-la el curs

següent.

Caldrà presentar un dossier d’activitats on s’han

d’aplicar coneixements i destreses ja treballades.

Per poder recuperar el curs, la nota ha de ser de 1,76 o

més.

En qualsevol cas, si aprova l'assignatura del curs vigent

se li aprova automàticament la del curs anterior.

EDUCACIÓ FÍSICA

En la matèria s'estableixen quatre

categories d’eines d’avaluació,

relacionades amb les noves

competències de la matèria:

● Compromís i participació (3)
● Higiene (2) - Només a la

competència específica 1.
● Activitats avaluatives (2).

En la competència específica 5 el pes de
la categoria de compromís i participació
és 4.

Aquells alumnes que no puguin realitzar la pràctica de

manera justificada; nota a l’agenda o comprovant mèdic,

només tindran nota de compromís i participació Els alumnes

que de manera no justificada no participin en  la part

pràctica la seva nota serà un 1. Les lesions i malalties de

llarga durada hauran de ser justificades a través d’un

justificant del metge. En el cas que superi les dues

setmanes, hauran de realitzar un treball monogràfic sobre la

temàtica treballada.

S'assolirà la matèria sempre que la valoració global de les

dimensions doni 2 o més.

Recuperacions trimestrals

Per tal de recuperar un trimestre, l’alumnat haurà de

realitzar les diferents activitats avaluatives pràctiques

proposades a les diferents dimensions.

SOCIALS

Instruments d’avaluació

o Controls (10)

o Altres instruments
d’avaluació (mini-controls,

En el cas de suspendre el primer o el segon

trimestre, l’alumnat tindrà l’oportunitat de



activitats, quaderns,
dossiers, eixos cronològics,
controls, treballs, etc…): de
1 a 10 punts en funció del
pes avaluatiu del que se’ls
vulgui dotar.

Qualsevol tasca no lliurada el dia

corresponent figurarà com un NP

a l’Educamos. La tasca es podrà

entregar el proper dia de classe

però només podrà obtenir un AS.

Si la tasca no s’entrega el dia

següent, la nota serà un NA.

Per aprovar la matèria, la mitjana dels

instruments d’avaluació, segons el pes que se’ls

hagi assignat, ha d’estar aprovada.

La mitjana ponderada de final de curs serà el

principal referent a l’hora de decidir el grau

d’assoliment de la matèria.

recuperar-los amb l’entrega d’una feina (40%)

i la realització d’una prova (60%). En

qualsevol cas, caldrà haver assolit les dues

proves.

Si durant el tercer trimestre ja es fa evident

que un alumne no superarà el curs, se li

donaran les feines necessàries per donar-li la

possibilitat d’aprovar el tercer trimestre i, per

tant, el curs.

LLENGÜES

Tasques i projectes / Actividades y
proyectos / Tasks and projects

Activitats d’aula (pes 1)

Activitats de curta durada i totes les que

venen dels intineraris (1). Activitats de

llarga durada (4)

Projectes i exàmens (pes 4)

Activitats de llarga durada amb un

acompanyament i evolució i exàmens

d’unitat (els projectes tenen pes 1 i els

exàmens tenen pes 2)

Deures d’estiu:

La nota sempre ajudarà a pujar.

La mitjana ponderada de final de curs serà el principal referent a
l’hora de decidir el grau d’assoliment de la matèria.

Per obtenir la nota final de l’assignatura, s’utilitzaran les mitjanes
reals (i no les arrodonides) de cada trimestre i es tindrà en compte
l’evolució positiva o negativa en la matèria al llarg dels trimestres.

En cas de suspendre, haurà de recuperar ía matèria.

COM ES RECUPERA?

Examen + Feines a lliurar (les feines es faran en català i castellà
encara que s’hagi suspès només una de les dues matèries
perquè els continguts es transfereixen d’una llengua a l’altra).

Per poder recuperar el trimestre, les dues tasques s’hauran

d’assolir per separat.

Recuperació curs anterior

 Si un/a alumne/a suspèn un curs, tindrà l'opció (no està

obligat) de recuperar-lo el curs següent.

 La forma de recuperar-lo serà a partir d’aquests ítems:



Dossiers incomplerts es retornaran a
l’alumnat sense qualificar i es farà un
comentari als alumnes en concret.

Dossiers poc treballats o justos es
valoraran amb un assolit

Dossiers complets i ben treballats es
valoraran amb un 3 o un 4.

a) una feina que es lliurarà a l’alumnat amb les notes i

que haurà d’entregar el dia de l’examen.

b) la realització d'un control de recuperació

 Per poder recuperar, les dues tasques s’hauran d’assolir

per separat.

Llengua Anglesa

Pes de les activitats
Activitats de casa 1 ó 2
Activitats d’aula 1 ó 2
Exàmens 2
Projectes 1 ó 2
(en funció de la dificultat de l’activitat o
del moment del curs en el qual es realitzi)

Deures d’estiu

La nota dels deures d’estiu quedarà

reflectida a la categoria Learning

Strategies sota el títol Summer

Homework amb pes 0 però ho tindrem

en compte a l’hora d’arrodonir la nota

final del trimestre.

La nota sempre ajudarà a pujar.

Dossiers incomplerts es retornaran a
l’alumnat sense qualificar i es farà un
comentari als alumnes en concret.

Per assolir la matèria trimestralment,   l’alumnat haurà de:

- Assolir les 6 habilitats i elements de la matèria (totes
tenen el mateix pes):

*Reading comprehension

*Listening comprehension

*Spoken production and spoken interaction

*Writing production

*Literary

*Plurilingual

- No es pot considerar la matèria assolida si no
s’assoleixen 4 de les habilitats i elements anteriorment
esmentats o si no s’assoleixen algunes de les 3 habilitats
següents juntes:

*Spoken production/interaction

*Listening comprehension

*Reading comprehension

*Writing production

Per assolir la matèria a final de curs, l’alumnat haurà d’aconseguir
om a mínim el nivell establert per cada etapa (A2, B1) i tenir una
mitjana de curs de, com a mínim , Assolit Satisfactòriament (2)

Recuperació trimestral

 Si un/a alumne/a suspèn un trimestre, tindrà l'opció (no

està obligat) de recuperar-lo el trimestre següent.

 La forma de recuperar el trimestre serà a partir d’aquests

ítems:

a) una feina que es lliurarà a l’alumnat amb les notes

(amb un valor de 30%)

b) la realització d'un control de recuperació (40%)

c) l’evolució del trimestre següent (30%)

 Per poder recuperar el trimestre, la nota mínima que

s’haurà de treure al dossier i al control serà de 2

Recuperació curs anterior

L’alumnat que promociona amb alguna matèria suspesa tindrà

l’oportunitat de superar-la el curs següent, a partir d’una feina

obligatòria (amb un valor del 50%) i un examen que es farà al

llarg del 2n trimestre (amb valor de 50 %). Per poder recuperar

el curs, la nota mínima que s’haurà de treure al dossier i al

control serà de 2


