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INFORMACIÓ SOBRE ELS CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 
 
Després d’haver rebut les instruccions per part de la Conselleria d’Educació que 
expliquen com han de ser els criteris d’avaluació i recuperació al final d’aquest curs 
escolar, el claustre de professors d’ESO i Batxillerat s’ha reunit el dimarts 21 d’abril per 
tal de fixar uns criteris adaptats a la nova situació que estem vivint aquest curs 2019-20. 

En aquesta reunió s’han aprovat els següents punts: 

- Per poder calcular la nota de final de curs dels alumnes es farà una mitjana entre la 
primera i la segona avaluació(presencials). 

- Si el resultat d’aquesta mitjana és de 5 o superior a 5, els alumnes tindran la 
possibilitat de pujar la nota fins a un punt i mig. Les feines que es tindran en 
compte per poder pujar la nota seran les realitzades pels alumnes des del dia 16 
de març fins al 19 de juny. 

- Si el resultat de la mitjana entre la primera i la segona avaluació(presencials) és 
inferior a 5, els alumnes hauran de recuperar l’avaluació o avaluacions que estan 
suspeses.  

- En el cas que els alumnes recuperin aquestes avaluacions amb una nota de 5 o 
superior a 5, tindran la possibilitat de pujar la nota de la mateixa manera que en el 
cas anterior. 

- Per a la recuperació d’aquestes avaluacions, cada professor haurà d’explicar als 
seus alumnes quin procediment seguirà: fer un treball, contestar unes preguntes 
sobre la matèria, realització d’un examen… 

- Si el resultat d’aquestes recuperacions és inferior a 5, els alumnes hauran de 
realitzar la convocatòria extraordinària de setembre i sempre amb un pla de 
recuperació establert pel professor. 

- En aquesta convocatòria només es podran avaluar continguts explicats durant la 
primera i la segona avaluació(presencials). 

- Si a la convocatòria extraordinària de setembre recuperen la matèria suspesa, 
tindran la possibilitat de pujar la nota tenint en compte les feines realitzades durant 
el temps que no han pogut fer les classes presencials. 

- Per tal que els alumnes es puguin organitzar millor, les proves o feines de 
recuperació es faran entre els dies 18  i 29 de maig inclosos. Cada professor 
informarà els alumnes que hagin de recuperar la seva matèria del dia que han de 
realitzar la prova així com del contingut que han de recuperar i quin procediment 
han de seguir. 

 


