
ESO

AVALUACIÓ 1r d'ESO

CLASSES PRESENCIALS

Preavaluació: Una prova inicial de coneixements previs. 

Avaluació trimestral:
Treballs i làmines  60% 
Actitud i treball a classe   30% 
Dur el material de treball  10%

Cada làmina i treball és equivalent a una prova. Les làmines no entregades
seran acceptades amb retard però  la  qualificació  màxima només podrà ser
Assolit Satisfactori. 

L'entrega de tots els treballs i làmines és obligatori per aprovar la matèria.
El fet de lliurar tots els treballs no dóna l'aprovat automàtic, hi ha uns mínims a
cada  treball,  especificats  a  l'explicació  de  la  làmina.  Per  aprovar  el  curs
s'hauran de tenir aprovats els tres trimestres. 

Cada trimestre és recuperable.  Per  recuperar,  l’alumne haurà d'entregar els
treballs no presentats en una data pactada amb la professora.  

TREBALL TELEMÀTIC

En cas de treballar de forma telemàtica, per superar la matèria serà obligatori
lliurar totes les tasques mitjançant el classroom de la matèria. L’avaluació
final serà la mitjana de les qualificacions de cada una de les tasques així com el
seguiment individualitzat i l’assistència a les classes telemàtiques. 

NOTA DE CURS
  
Mitjana dels 3 trimestres, que hauran d’estar tots aprovats.



AVALUACIÓ 3r d'ESO

CLASSES PRESENCIALS

Preavaluació: Una prova inicial de coneixements previs.
 
Avaluació trimestral:
Treballs i làmines 60% 
Actitud, treball a classe, assistència i puntualitat 30% 
Puntualitat en l'entrega i material 10%

Cada làmina i treball és equivalent a una prova. Les làmines no entregades
seran acceptades amb retard però  la  qualificació  màxima només podrà ser
Assolit Satisfactori. 

L'entrega de tots els treballs i làmines és obligatori per aprovar la matèria,
el fet de lliurar tots els treballs no dona l'aprovat automàtic, hi ha uns mínims a
cada  treball,  especificats  a  l'explicació  de  la  làmina.  Per  aprovar  el  curs
s'hauran de tenir aprovats els tres trimestres.
Tots els treballs un cop realitzats, hauran de ser fotografiats i/o escanejats i
penjats  a  la  plataforma  Classroom,  dins  el  termini  pactat,  abans  de  ser
entregats materialment a la professora. 

Cada trimestre és recuperable.  Per  recuperar,  l’alumne haurà d'entregar els
treballs no presentats en una data pactada amb la professora.  

TREBALL TELEMÀTIC

En cas de treballar de forma telemàtica, per superar la matèria serà obligatori
lliurar totes les tasques mitjançant el classroom de la matèria. L’avaluació
final serà la mitjana de les qualificacions de cada una de les tasques així com el
seguiment individualitzat i l’assistència a les classes telemàtiques. 

NOTA DE CURS
  
Mitjana dels 3 trimestres, que hauran d’estar tots aprovats.



AVALUACIÓ 4t d'ESO

CLASSES PRESENCIALS

Prova inicial, preavaluació

Avaluació trimestral
Treballs i làmines 65%
Puntualitat en l'entrega de làmines i treballs 20%.
Actitud, treball a classe, treball en grup, assistència i puntualitat 15%

Cada treball o projecte és equivalent a una prova. Les làmines no entregades
seran acceptades amb retard però  la  qualificació  màxima només podrà ser
Assolit Satisfactori. 

L'entrega de tots els treballs i làmines és obligatori per aprovar la matèria, el
fet de lliurar tots els treballs no dona l'aprovat automàtic, hi ha uns mínims a
cada treball, especificats a l'explicació de la làmina.

Per aprovar el curs s'hauran de tenir aprovats els  tres trimestres.

TREBALL TELEMÀTIC

En cas de treballar de forma telemàtica, per superar la matèria serà obligatori
lliurar totes les tasques mitjançant la plataforma proposada.  L’avaluació
final serà la mitjana de les qualificacions de cada una de les tasques així com el
seguiment individualitzat i l’assistència a les classes telemàtiques. 

NOTA DE CURS
  
Mitjana dels 3 trimestres, que hauran d’estar  tots aprovats.

RECUPERACIONS

Cada trimestre és recuperable. Cada alumne haurà d'entregar els treballs no
presentats més unes activitats extres i caldrà entregar-los al llarg del trimestre
en una data pactada amb la professora.

RECUPERACIONS DE LA MATÈRIA DE CURSOS ANTERIORS.

Alumnes  que  tinguin  suspesa  l'assignatura  de  Visual  i  Plàstica  de  cursos
anteriors hauran de presentar  unes activitats  proposades i  hauran de fer  la
recuperació el mes de febrer. En el cas que estiguéssim confinats les entregues
de les activitats podran ser telemàtiques.


