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CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS D’ESO CURS 2018-2019 

 

• Tot i que en cada matèria s’establirà quins seran els criteris d’avaluació que 

seguirà, alguns acords són de caràcter general. 

• L’etapa secundària està constituïda per quatre cursos i en cadascun d’ells es 
duen a terme els aprenentatges de les diferents matèries que estableix la llei 
educativa que regeix aquesta  formació. 

• L’aprenentatge s’avalua al llarg del curs en tres trimestres. Cada matèria té uns 

criteris propis d’avaluació que el professor comunicarà als alumnes i a les famílies 
al principi de curs.  

• Trimestralment les famílies rebran un informe d’avaluació on constarà el grau 
d’assoliment de les diferents matèries . 

• Al final de curs, a més, el butlletí inclourà informació referent a l’assoliment de  
les competències transversals (digital i personal i social). 

• En els butlletins de cadascun dels trimestres les qualificacions seran qualitatives: 

no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i 
assoliment excel·lent (AE). Aquestes qualificacions qualitatives. 

• Les equivalències entre les qualificacions qualitatives i les quantitatives són les 

següents: 

o No assoliment (NA): 0-4 
o Assoliment satisfactori (AS): 5-6 

o Assoliment notable (AN): 7-8 
o Assoliment excel·lent (AE). 9-10 

• Les matèries amb una nota de No Assoliment, es podran recuperar en les dates 
proposades pel centre. Les recuperacions del primer trimestre es faran després 

de les vacances de Nadal, les del segon trimestre després de Setmana Santa i les 
del tercer trimestre a final de curs. Un cop realitzades les proves de recuperació 

l’alumne sempre conservarà la nota obtinguda més alta: la de la recuperació si 
ha millorat o la de l’avaluació si no ha millorat. La nota de recuperació tindrà un 

valor màxim de 5. 
• La nota final de curs s’obtindrà de la mitjana aritmètica de les notes dels tres 

trimestres i s’exigeix que al tercer trimestre la nota mínima sigui un 3. Això 
significa que no és farà mitja aritmètica a aquells alumnes que tinguin notes 

inferiors a 3 en el darrer trimestre.  

• La nota final de curs no contempla decimals i l’informe d’avaluació final 

expressarà les  qualificacions de forma qualitativa: no assoliment (NA), 
assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE).  

• Les matèries i competències amb qualificació de no assoliment (NA) estaran 

suspeses i per tant pendents de recuperar. 
• La recuperació de les matèries que no s’hagin superat al final de curs, es 

realitzarà en una convocatòria extraordinària en les dates que fixi el 
Departament d’Educació a finals del mes de juny. 
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• El Treball de Síntesi de 1r a 3r i el Projecte de Recerca de 4t no s’avaluen amb 

una qualificació específica. La informació sobre la seva realització, s’inclourà en 
les actes en els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA). 

• El Servei Comunitari, que es realitza a tercer té la consideració de projecte 
transversal amb incidència en la qualificació global de la matèria a la qual està 

vinculat. A l’avaluació final s’informarà sobre aquest servei en els termes: no fet 
(NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA). 

• Per tal de recuperar les assignatures pendents l’alumne s’haurà de presentar a 
les proves extraordinàries que es faran els últims dies del mes de juny.  

 
Promoció de curs  

 
Un alumne promociona, passa de curs, en els següents supòsits: 
 

• Si supera totes les matèries. 

• Si suspèn una matèria. 

• Si suspèn dues matèries sempre que no siguin simultàniament llengua 
castellana, llengua catalana o matemàtiques. 

• De forma excepcional es pot autoritzar la promoció d’un a lumne amb avaluació 
negativa en tres matèries o en dues de les tres matèries anteriors sempre que 
l’equip docent consideri que té bones expectatives de recuperació i que la 
promoció és positiva per a la seva evolució. 

 
 
Les assignatures que tinguin continuïtat en el curs següent es recuperaran una vegada 
s’aprovi la matèria del nou curs. Per recuperar aquelles matèries que no tinguin 
continuïtat en el nou curs, caldrà realitzar les activitats de recuperació proposades pel 
professor de la matèria pendent. 
 
Obtenció del títol d’ESO 
 
L’alumne obté el títol d’ESO en els següents supòsits: 

 

• Si supera totes les matèries. 
• Si suspèn una matèria. 

• Si suspèn dues matèries sempre que no siguin simultàniament llengua 
castellana, llengua catalana o matemàtiques. 
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