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1. METODOLOGIA I QUALIFICACIÓ DEL TREBALL DEL TERCER TRIMESTRE

ESO

1. Seguiment del treball Seguiment setmanal del treball per correu 
electrònic i/o aula virtual (Aules)

2. Comunicació amb l’alumnat per 
videoconferència o xat

En principi no es faran videoconferències amb 
els alumnes d’ESO

3. Treballs sense nota Activitats i exercicis (vocabulari, gramàtica...)

4. Treballs amb nota Realització de vídeos 
Redaccions
Presentacions
Miniprojectes

5. Qüestionaris (Exàmens) Qüestionaris online  a Aules (20 preguntes amb 
un temps límit)

L'aportació  de  tots  aquests  treballs  a  la  nota  de  l'avaluació  serà  ponderada  en  funció  de  les
competències  afectades.  A  continuació  s'indica  les  competències  valorades  en  les  activitats
proposades, així com el percentatge a la nota d'avaluació que cada treball aporta:

1.(CMCT) Competència matemàtica i competència bàsica en ciència i tecnologia. (punts 1 i 5....)
2.CCLI) Comunicació lingüística. (punts 3 i 4).
3.(CD) Competència digital. (punts 1, 3, 4 i 5).
4.(CEC) Consciència i expressions culturals. (punts 1, 3 i 4 ). 
5.(CSC) Competències socials i cíviques. (punts 1 i 4)

La nota de la tercera avaluació d’ESO  s'obtindrà de la següent manera:

1.El treballs sense nota (punt 3) .... tindran un valor del 30% de la nota de l'avaluació.

2.La nota mitjana dels treballs del punt 4  aportarà un 30% de la nota de l'avaluació.

3.La nota mitjana dels qüestionaris/ exàmens del punt 5 aportarà un 40 % a la nota de l'avaluació.

BATXILLERAT

1. Seguiment del treball  Seguiment setmanal del treball per correu 
electrònic 

2. Comunicació amb l’alumnat per 
videoconferència o xat

Videonferències (Webex) per a fer exàmens 
orals individuals.



3. Treballs sense nota Activitats (vocabulari, gramàtica, comprensions 
orals online...)

4. Treballs amb nota Redaccions
Realització de vídeos
Presentacions
Comprensions escrites
Exàmens PAU

5. Exàmens orals Videoconferència: examens individuals 
d’expressió oral (10 - 15 min)  

L'aportació  de  tots  aquests  treballs  a  la  nota  de  l'avaluació  serà  ponderada  en  funció  de  les
competències  afectades.  A  continuació  s'indica  les  competències  valorades  en  les  activitats
proposades, així com el percentatge a la nota d'avaluació que cada treball aporta:

1.(CMCT) Competència matemàtica i competència bàsica en ciència i tecnologia. (punts 1 i 5....)
2.CCLI) Comunicació lingüística. (punts 2, 3 i 4).
3.(CD) Competència digital. (punts 1, 2, 3, 4 i 5).
4.(CEC) Consciència i expressions culturals. (punts 1, 2,  3, 4 i 5 ). 
5.(CSC) Competències socials i cíviques. (punts 1, 2, 4 i 5)

La nota de la tercera avaluació de Batxillerat s'obtindrà de la següent manera:

1.El treballs sense nota (punt 3) .... tindran un valor del 20% de la nota de l'avaluació.

2.La nota mitjana dels treballs del punt 4 aportarà un 50% de la nota de l'avaluació.

3.La nota mitjana dels  exàmens orals del punt 5 aportarà un 30 % a la nota de l'avaluació.

2. CRITERI PER ESTABLIR LA NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA

Per a calcular la nota de l’avaluació final, es farà de la següent manera:

En primer lloc, es calcularà la nota mitjana de la primera i la segona avaluació, tenint en compte
els següents percentatges:
Primera avaluaciò: 45%
Segona avaluació:  55%

La  tercera avaluació només  podrà servir per a  pujar la nota  de l’avaluació final en un valor
màxim de dos punts.

Per tant, el professor, segons el treball i les notes de la tercera avaluació, haurà de decidir si puja 0,
1 o 2 punts la nota mitjana prèviament calculada (avaluacions 1 i 2) per a obtindre la nota de
l’avaluació final.


