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Àmbit social.   

    
Criteris d’avaluació 

Els criteris d’avaluació que s’estableixen com a referència per a l’avaluació del procés 
d’ensenyament-aprenentatge es troben recollits en la següent direcció: 
 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&m
ode=single&documentId=701354  
 
Eines d’avaluació 

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:  
 

• Proves competencials (P): mínim dues proves. 
• Activitats  competencials realitzades (A) com treballs en grup, activitats 

realitzades a classe, exposicions de treballs en grup avaluats amb 
coavaluació i/o autoavaluació, comprensió i/o aplicació de preguntes a 
classe amb el seu corresponent indicador d’avaluació. 

• Dossier/Llibreta d’aprenentatge (D): s’avaluarà amb una rúbrica 
 
La nota trimestral s’establirà a partir del següent barem: 
NOTA TRIMESTRAL = 50%(P) + 20% (A) + 30% (D) 
 
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a: 
- la competència personal i social 
- la competència digital 
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana 
amb les activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries. 
 
Especificitats per a grups Flexibles 

No s’estableix criteri. Malgrat tot, aquests criteris d’avaluació s’adaptaran a tots aquells 
casos d’alumnes amb PI.  
  
Criteris de superació de curs 

Es fa avaluació continua. Per assolir els objectius globals caldrà obtenir una mitja dels 
tres trimestres de 1,89. En cas contrari, l’alumne tindrà la possibilitat de recuperar cada 
trimestre suspès. En cas de recuperació la qualificació màxima serà un 2. 
 
Sistema de recuperació 

 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs  

No es fan proves de recuperació trimestral. 
 
Criteris de recuperació extraordinària 

Es farà una avaluació extraordinària on l’alumnat haurà de recuperar tot el curs 
realitzant una prova que ponderarà un 100%  
 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 

Es farà una avaluació extraordinària  de pendents de cursos anteriors on l’alumnat 
haurà de recuperar tot el curs realitzant una prova que ponderarà un 60%. A més, 
haurà de presentar un dossier amb activitats que ponderarà el 40% restant de la nota 
final de curs. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354%20
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354%20
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Normativa 

Currículum ESO: Decret 187/2015 – DOGC núm. 6945 
ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol – DOGC núm. 7659 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum

