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Criteris d’avaluació d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) [3r TRIM – 1920] 

 S1 S2 S3 S4 

CAT En els quatre cursos farem la mitjana aritmètica de la 1a i 2a avaluació i la feina telemàtica que hagin fet durant la 3a avaluació només 
servirà per millorar la nota. 
Pels alumnes de 4t que tinguin l’assignatura pendent d’altres cursos i la 1a i/o 2a avaluació suspeses, es tindran en compte com a valor 
afegit, els resultats de les proves de competències bàsiques. Si cal també se’ls demanarà alguna tasca específica. 

CAS 1ª i 2ª avaluació 85% i 3ª avaluació 15% 1ª i 2ª avaluació 75% i 3ª 
avaluació 25% 

mitja 1ª i 2ª avaluació. Activitats 
de la 3a avaluació pugen nota. 
Grup E: 1ª  i 2ª aval. i proves S4 
85%; 3ª aval. 15% 

IDIO La nota final serà la mitjana del 1r i 2n trimestre i tot el que es faci durant aquesta 3ª avaluació servirà per pujar nota. 

SOC La nota del 3r trimestre serà el resultat de la mitjana dels dos primers trimestres mes la  puntuació de les activitats que de manera 
telemàtica envien els alumnes. 
La nota del curs es calcularà fent la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. En el cas que un alumne hagi tingut problemes de connexió 
o dificultats per realitzar les activitats li constarà la nota mitjana dels dos primers trimestres a  la nota del 3r. 
La recuperació del 1r i 2n trimestre, per aquells alumnes que les queda pendent un o els dos trimestres, es farà a través d’un treball sobre 
el contingut de la matèria en aquells trimestres. 
Si la matèria no es recuperada amb aquest treball, l’alumnat la recuperarà el curs següent. 
La recuperació de la matèria, per als  alumnes que les queda pendent de cursos anteriors, quedarà recuperada si la matèria les dona 
aprovada.  

CN 
FQ 
BIO 

3a. Avaluació: Es consideraran les activitats no presencials com treballs, activitats, participació, proves,... dutes a terme pels alumnes a 
petició dels professors/es. 
Nota avaluació ordinària: Es consideraran la 1a i 2a avaluació en un percentatge del 50% cada una, comptant les recuperacions. La 3a 
avaluació serà un valor afegit: un 15% . 
Nota 1a avaluació x 0’5 + Nota 2a avaluació x 0’5 + Nota 3a avaluació x 0’15 
Si no hi ha activitat per part de l’alumne durant la 3a avaluació, s’especificarà al butlletí que no s’ha pogut avaluar. En aquest cas la nota de 
curs serà la mitjana aritmètica de les dues avaluacions presencials.  
L’avaluació serà individualitzada per tal d’atendre l’excepcionalitat de la situació de confinament i les diverses circumstàncies en què es pot 
trobar l'alumnat. 
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 S1 S2 S3 S4 

MAT Amb les evidències i observacions que es puguin recollir durant el tercer trimestre s’assignarà una qualificació per la tercera avaluació per a 
cada alumne. Aquesta última part del curs ha de servir per ajudar a millorar el desenvolupament de les competències i els resultats 
obtinguts en el procés d'avaluació de l’alumnat, tenint en compte una premissa bàsica: en cap cas podrà modificar de manera negativa 
l’avaluació dels aprenentatges assolits en el període de setembre de 2019 a març de 2020. La qualificació de final de curs reflectirà 
prioritàriament les obtingudes durant les dues primeres avaluacions que seran complementades, sempre en sentit positiu, amb les 
qualificacions i observacions recollides durant el tercer trimestre. 

TEC El càlcul serà la mitjana de les dues avaluacions (1ª i 2ª) prèvia recuperació si és el cas d’alguna avaluació suspesa, a aquesta nota se li 
sumarà un percentatge de les tasques realitzades i lliurades durant el 3r trimestre a criteri del professor que imparteix la matèria. 

EF La nota final serà la mitjana entre el 1r i 2n trimestre i el 3r servirà per a pujar nota. Entre un 15 o 20%. 
Si tenen un dels dos trimestres suspesos, la feina del 3r trimestre servirà per a aprovar el trimestre suspès. 

EVP Les tasques entregades durant el tercer trimestre podran pujar la nota final fins a un punt. 
Aquestes tasques també serviran per recuperar les avaluacions pendents, si s’escau. 

MUS La nota final s’igualarà la més alta entre la 1ª i la 2ª avaluació i es podrà millorar en casos determinats, si s’escau 

 
  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 
  

 

Doc: 1920_Criteris_avaluacio_3r_TRIM. 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (30-abr.-20) – La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

Pàgina 
3 de 6 

 

Criteris d’avaluació de Batxillerat (BTX) [3r TRIM – 1920] 

 B1 B2 

CAT S’avaluarà fent la mitjana aritmètica de les dues primeres avaluacions. Pel que fa a la tercera avaluació sumarà fins a un valor màxim del 
10% en funció de la feina telemàtica que hagin fet. 
Per aquells alumnes que tinguin suspeses la 1a i/o la 2a avaluació, i la mitjana estigui per sota del 4, es farà un examen de recuperació a la 
nota del qual se li sumarà fins al 10% del resultat de la feina telemàtica que hagin fet durant la 3a avaluació. 

CAS 
LIT 
LLA 
GRE 

mitja 1ª i 2ª avaluació. Activitats de la 3a avaluació pugen nota. 

IDIO La nota final serà la mitjana del 1r i 2n trimestre i tot el que es faci durant aquesta 3ª avaluació servirà per pujar nota. 

SOC 
FIL 
PSI 

La nota del 3r trimestre serà el resultat de la mitjana dels dos 
primers trimestres mes la  puntuació de les activitats que de manera 
telemàtica envien els alumnes. 
La nota del curs es calcularà fent la mitjana aritmètica de les tres 
avaluacions. En el cas que un alumne hagi tingut problemes de 
connexió o dificultats per realitzar les activitats li constarà la nota 
mitjana dels dos primers trimestres a  la nota del 3r. 
La recuperació del 1r i 2n trimestre, per aquells alumnes que els 
queda pendent un o els dos trimestres, es farà a través d’un treball 
sobre el contingut de la matèria en aquells trimestres. 
Si la matèria no es superada amb aquest treball, l’alumnat la 
recuperarà a l’avaluació extraordinària al setembre. 

La nota del 3r trimestre serà el resultat de la mitjana dels dos 
primers trimestres mes la  puntuació de les activitats que de manera 
telemàtica envien els alumnes. 
La nota del curs es calcularà fent la mitjana aritmètica de les tres 
avaluacions. En el cas que un alumne hagi tingut problemes de 
connexió o dificultats per realitzar les activitats li constarà la nota 
mitjana dels dos primers trimestres a  la nota del 3r. 
La recuperació del 1r i 2n trimestre, per aquells alumnes que els 
queda pendent, es farà a través d’una prova avaluativa de manera 
telemàtica. 

MAT L’última part del curs ha de servir per ajudar a millorar la qualificació de l’alumnat, tenint en compte una premissa bàsica: en cap cas podrà 
modificar de manera negativa l’avaluació dels aprenentatges assolits en el període de setembre de 2019 a març de 2020. Caldrà avaluar i 
qualificar cada matèria amb la informació disponible fins a finalitzar la segona avaluació. Es podrà completar l’avaluació i la qualificació de 
cada matèria amb els aprenentatges derivats de les propostes formatives de treball no presencial que el professorat haurà proposat per al 
tercer trimestre. Atès que les possibilitats de cada alumne o alumna per accedir a les diferents vies d'ensenyament virtual són diverses, 
aquests aprenentatges no podran condicionar l’avaluació i la qualificació finals dels i les estudiants de manera negativa. Es consideraran un 
valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment. 

TEC El càlcul serà la mitjana de les dues avaluacions (1ª i 2ª) prèvia recuperació si és el cas, d’alguna avaluació suspesa, amb aquesta nota se 
li sumarà un percentatge de les tasques realitzades i lliurades durant el 3r trimestre a criteri del professor que imparteix la matèria. 
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 B1 B2 

FQ 
BIO 
CN 

3a. Avaluació: Es consideraran les activitats no presencials com treballs, activitats, participació, proves,... dutes a terme pels alumnes a 
petició dels professors/es. 
Nota avaluació ordinària: Es consideraran la 1a i 2a avaluació en un percentatge del 50% cada una, comptant les recuperacions. La 3a 
avaluació serà un valor afegit: un 10%  
Nota 1a avaluació x 0’5 + Nota 2a avaluació x 0’5 + Nota 3a avaluació x 0’1 
Si no hi ha activitat per part de l’alumne durant la 3a avaluació, s’especificarà al butlletí que no s’ha pogut avaluar. En aquest cas la nota de 
curs serà la mitjana aritmètica de les dues avaluacions presencials.  
L’avaluació serà individualitzada per tal d’atendre l’excepcionalitat de la situació de confinament i les diverses circumstàncies en què es pot 
trobar l'alumnat. 

EF La nota final serà la mitjana entre el 1r i 2n trimestre i el 3r servirà 
per a pujar nota. Entre un 15 o 20%. 
Si tenen un dels dos trimestres suspesos, la feina del 3r trimestre 
servirà per a aprovar el trimestre suspès. 

 

CA 
TGP 

Les tasques entregades durant el tercer trimestre podran pujar la nota final fins a un punt. 
Aquestes tasques també serviran per recuperar les avaluacions pendents, si s’escau. 

FA Les tasques entregades durant el tercer trimestre podran pujar la nota final fins a un punt. 
Aquestes tasques també serviran per recuperar les avaluacions pendents, si s’escau. 

DA 
DT 

Les tasques entregades durant el tercer trimestre podran pujar la nota final fins a un punt. 
Aquestes tasques també serviran per recuperar les avaluacions pendents, si s’escau. 

DI  Les tasques entregades durant el tercer trimestre podran pujar la 
nota final fins a un punt. 
Aquestes tasques també serviran per recuperar les avaluacions 
pendents, si s’escau. 

ECO Càlcul de la nota 3a avaluació (N3) i ordinària (NO) al batxillerat: N3aval = (N1+N2)/2 + A3  --- NOrd = (N1+N2+N3)/3 
Activitats 3a avaluació (A3) es valoraran com a màxim 1,5 punts 
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Criteris d’avaluació de Cicles Formatius (CF) [3r TRIM – 1920] 

 
1. ACORDS COMUNS DE TOTS ELS DEPARTAMENTS . 
 

1.1. Qualificació Mòdul Professional: La nota serà com a mínim la mitja ponderada de les Unitats Formatives cursades (UF’s). 
1.2. Calendari Final de curs: 

 

CICLES 
FORMATIUS 

Final de classes 
telemàtiques 

Recuperacions 
(1a CONVOCATÒRIA) 

Avaluació 3a 
i Avaluació Ordinària 

CFM 15 de maig Del 18 al 22 de maig 25 de maig 

CFS 8 de maig Del 11 al 15 de maig 18 de maig 

 
1.3. L’avaluació extraordinària (2a. convocatòria), ha de servir només per atendre l’alumnat que no ha aprovat o que no s’ha presentat a  cap UF 

del curs i/o té notes molt negatives. 
 
2. ACORS ESPECÍFICS PER DEPARTAMENTS (FAMÍLIES) 

 
2.1. FAMÍLIA SERVEIS A LA COMUNITAT: 

 Nota UFs: Aquelles UFs que formen part de la 3a avaluació tindran una qualificació mínima del resultat de la mitjana entre les 
unitats formatives cursades a les anteriors avaluacions (1a i 2a avaluació) + activitats no presencials, que seran sempre 
considerades un valor afegit positiu 

 Nota del MP: Les UFs ponderaran segons el seu valor en el MP. Tenint en compte que la nota de les unitats formatives de la 3a  
avaluació sempre serà igual o superior a la mitjana de les unitats formatives anteriors. 

 Es realitzarà un avançament de les recuperacions d’allò que l’alumne tingui pendent seguint el següent calendari: 
 

Final 
classes telemàtiques 

Projecte o 
crèdit de síntesi 

Recuperacions 
Projectes completar 

hores FCT 
AVALUACIÓ 

1r CFM 15 de maig  18 a 22 de maig  25 de maig 

1r CFS 8 de maig  11 a 15 de maig  18 de maig 

2n CFM 15 de maig 4 a 15 de maig 18 a 22 de maig 4 a 15 de maig 25 de maig 

2n CFS 8 de maig 4 a 8 de maig 11 a 15 de maig  18 de maig 
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2.2. FAMÍLIA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA: 

 Càlcul de la nota de les UF que no s’han pogut impartir. Es calcularà a partir de les notes de les UF cursades, la nota serà la  mitjana 
de les notes de les UF de la 1a i 2a avaluació, aquesta nota s’incrementarà, com a màxim 2 punts, per la valoració de les activitats de 
la 3a avaluació. 

o UF3=(UF1+UF2)/2 + AUF3 
o Les activitats de la UF3 es valoraran com a màxim en 2 punts 

 Calendari de maig: 
o Fins al 15 de maig es faran  activitats de seguiment de la programació 
o Del 18 al 22 de maig les activitats seran per recuperar les UF suspeses 

 
2.3. FAMÍLIA D’INFORMÀTICA: 

 Qualificació Mòdul Professional: 
o La nota serà com a mínim la mitja ponderada de les Unitats Formatives cursades (UF’s) + Nota dels treballs entregats en el 3r. 

trimestre que cada professor posarà individualment. 

 Seguirem el calendari final de curs pactat entre tots el cicles formatius (tant per avaluar les UF’s/MP com els Crèdits de Síntesi 
/Projectes). 

 
2.4. FAMÍLIA SANITAT: (recordar que CURES ES LOGSE) 

 La nota final del crèdit s’obtindrà: 
o Mitjana ponderada de les notes del primer i segon trimestre (tri1 i tri2) i afegirem un 10% extra a la nota obtinguda amb les 

tasques entregades en el 3r trimestre en el confinament. 
o -Realitzar abans de l’ordinària activitats de recuperació de les ud’s o parts no superades amb anterioritat al 1r i 2n trimestre. 

 Nota final crèdit=(tri1+tri2)/2+0,1*(tri3) 
o entre els dies 4 al 15 de maig realitzar els cd’s i projecte d’empresa imprescindibles per superar fct pendents i la setmana del 

18 al 22 de juny realitzar les recuperacions previes a l’ordinària. 
 
 


