
 

 
 

 

ADAPTACIÓ PROGRAMACIÓ AFD21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot seguint la resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 i 18 d’abril de                

2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa             

de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària             

obligatòria i de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2019-2020, s’han de modificar les                

programacions docents per al període que resta del curs 2019-20 atenent les dificultats per              

mantenir la seqüència de continguts per a cada curs derivades de la suspensió de les activitats                

lectives presencials. 

 

 



 

Mòdul: Activitats físiques per a persones discapacitades 

 
 
 
2. Criteris d’avaluació i qualificació del tercer trimestre, avaluació ordinària i extraordinària. 
 
Condicionats a l’evolució del confinament i a qualsevol normativa posterior d’àmbit estatal o 
autonòmica) i en funció del marc normatiu actual, que queda establert a les instruccions de 18 
d’abril de la Conselleria, i que determina que les valoracions del treball a distància fet durant el 
període de confinament pels alumnes ha de servir per mantenir, recuperar o pujar la mitjana de les 
dues avaluacions passades. El Departament de Cicles Formatius va determinar que la nota dels 
dos primers trimestres es podia incrementar un màxim de 2 punts. 
Atenent al carácter d’avaluació contínua i formativa que ha de tenir l’avaluació per tal de fer una 
valoració de les adquisicions de les competències bàsiques per part de l’alumne, en una 
formació professional i terminal, mantenim els criteris d’avaluació; qualificació i mínims establerts a 
la programació de setembre. Continuam valorant els apartats conceptuals; procedimentals i 
actitudinals integrant els condicionant de les instrucccions i de la valoració dels aspectes valorats 
en aquest període de confinament, que quedaria de la forma següent: 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
CONTINGUTS CONCEPTUALS (50%) 

- Es valorarà les proves escrites de la primera i segona avaluació amb la prova/qüestionari 
ordinària global (establerta a la programació) amb els continguts treballats en els dos 
primers trimestres i recolzats en el període de confinament. 

- La prova/qüestionari es farà de forma presencial(*1)  al mes juny a per a tots els alumnes 
(*2) i servirà:  

● Per pujar la qualificació, dels alumnes amb el mòdul aprovat els primers trimestres. 
  

● Per ajudar als alumnes que no hagin superat l’apartat conceptual els dos primers 
trimestres.  

(*1/2) NOTA: En el caso de que no es pugui fer aquesta prova de forma presencial a tot el grup, la 
seva realització es limitaria a aquells alumnes que no hagin superat el mòdul en els dos primers 
trimestres i es farà amb un format viable pels alumnes (prova oral/qüestionari a distància…). 
 
CONTINGUTS PROCEDIMENTALS (30%) 



- Es valorarà els treballs/quaderns/fitxes/dossiers  fets al llarg de la primera i segona 
avaluació juntament amb els treballs/resums que es demanen durant el període de 
confinament. També poden lliurar els treballs no presentats en el seu moment o 
millorar-los, per pujar la seva valoració.  

 
CONTINGUTS ACTITUDINALS (20%) 

- Es valorarà només els aspectes (actitudinals; puntualitat; participació de classe…)  de la 
primera i segona avaluació, donat que en aquest trimestre no hi ha manera objetiva de 
valorar-lo. Vull comentar que no es fa valoració de la tercera avaluació. 

Els alumnes superaran el mòdul, quan aplicant els criteris d’avaluació especificats,  la seva 
qualificació sigui igual o superior a 5. 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 

En aquells casos en que no es superi el mòdul a la convocatòria ordinària, es farà un informe 
individualitzat amb els aspectes que s’han de treballar i que es valorarà a la convocatòria 
extraordinària de setembre a la que podrán optar sempre que el nombre total de mòduls suspesos 
no superi les hores que marca la normativa. 

L’assoliment de les capacitats terminals del mòdul i sempre valorant les circumstàncies actuals i la 
realitat de cada alumne, per possibilitar una avaluació lo més personalitzada posible. 

 
  



 

Mòdul: Administració, gestió i comercialització en la petita empresa 

 
1. Criteris d’avaluació i qualificació tercer trimestre. 

 
Per conèixer el grau d’aprenentatge que cada alumne ha assolit, s’avaluaran totes les tasques, 
test, esquemes, resums, etc., que elabori l’alumne seguint les indicacions que setmanalment se li 
donen, i també, en algun cas,  la rectificació o reelaboració de les mateixes quan sigui precís. 
Qualificació: 

- La qualificació final del curs no serà inferior a la mitjana dels dos trimestres anteriors.  
- Quedará la mateixa nota mitja positiva si el grau d’aprenentatge d’aquest últim trimestre és 

el mateix que els dos trimestres anteriors. 
- La nota podrà ser superior, en un màxim de 2 punts, si el resultat de totes les tasques 

anteriors més un examen, és suficientment positiu que superi la mitjana del primer i segon 
trimestre.  Els 2 punts es repartiran en un 50% (1 punt) per les tasques i l’altre 50% (1 punt) 
per l’examen. 

- Aquells casos que tinguin suspesa la primera i/o la segona avaluació, tindran l’opció de 
recuperar els continguts suspesos  elaborant  correctament les tasques pertinents que se 
lliuraran a cada cas particular. Puntualment també, es podrà decidir realitzar un examen. 

- Aquells alumnes que suspenguin el mòdul podran optar a la recuperació de setembre, 
sempre i quan el nombre total de mòduls suspesos no superi les hores que marca la 
normativa. 

 
 
  



 

Mòdul: Conducció de grups a cavall i cures equines bàsiques 

 
 
 

1. Criteris d’avaluació i qualificació  del curs i del 3er trimestre. 
 

Per conèixer el grau d’aprenentatge que cada alumne ha assolit, s’avaluaran totes les tasques, 
test, esquemes, resums, etc., que elabori l’alumne seguint les indicacions que setmanalment se li 
donen, i també, en algun cas,  la rectificació o reelaboració de les mateixes quan sigui precís. 
Qualificació: 

- La qualificació final del curs no serà inferior a la mitjana dels dos trimestres anteriors.  
- Quedará la mateixa nota mitja positiva si el grau d’aprenentatge d’aquest últim trimestre és 

el mateix que els dos trimestres anteriors. 
- La nota podrà ser superior, en un màxim de 2 punts, si el resultat de totes les tasques 

anteriors més un examen, és suficientment positiu que superi la mitjana del primer i segon 
trimestre.  

- Els alumnes amb les dues avaluacions anteriors aprovades hauran de complir amb les 
instruccions i criteris de  lliurament de treballs sol·licitats, dintre del termini i en la forma 
escaient. 

- La qualificació final podrà aconseguir fins a dos punts més de la mitjana obtinguda entre la 
primera i segona avaluació.  Els 2 punts es repartiran en un 50% (1 punt) per les tasques i 
l’altre 50% (1 punt) per l’examen. 

- Aquest examen és realitzarà sobre els continguts de la tercera avaluació i contindrà proves 
de caràcter teòric, teòric-pràctic, d'aplicació de tots els continguts treballats durant el curs. 

- Els alumnes que tinguessin una o dues avaluacions anteriors suspeses hauran de 
presentar-se a un examen de recuperació que podrà realitzar-se per videoconferència o de 
la forma que s'estableixi en funció de la disponibilitat d'accés al Centre Educatiu. 

- Aquest examen és realitzarà sobre els continguts de tot el curs i contindrà proves de 
caràcter teòric, teoricopràctic i d'aplicació de tots els continguts treballats. 

- La part pràctica s'avaluarà sobre els continguts treballats en la primera i segona avaluació. 
- Els alumnes que no l'hagin superat hauran de recuperar-la en la convocatòria 

extraordinària sempre i quan el nombre total de mòduls suspesos no superi les hores que 
marca la normativa. (En el cas de tenir la part teòrica aprovada aquesta es guardava per a 
la convocatòria extraordinària) 

-  
  



 
 

Mòdul: Conducció de grups en bicicletes 

 
2. Criteris d’avaluació i qualificació tercer trimestre. 
 
Pel que fa als diferents criteris d’avaluació aquests no es modifiquen, però si que es seleccionen                
els criteris essencials que puguin ser impartits. Canviarà la metodologia de com impartir els              
diferents continguts, però mitjançant diferents treballs i proves orals, s’avaluaran els criteris            
fonamentals que fan referència als 3 continguts expressats en l’apartat anterior i que estan              
presents dins la programació anual.  
 
 

Continguts Criteris d’avaluació 

“Procediments de conducció de grups en      
bicicleta. organització i consells per al      
desenvolupament d’itineraris en grup”. 

 
Normes de circulació en ruta i en carretera:        
circulació per distints tipus de vies, creuers,       
agrupaments. 

 
Criteris de seguretat. Prevenció de riscs. 

 
Fases en la realització d’un itinerari.      
Actuacions del conductor de grups abans,      
durant i després de l’activitat 

 
Instruccions al grup. Consignes tècniques i de       
seguretat 
 

1. Definir les normes i la informació que       
ha de rebre un grup abans de realitzar        
un itinerari en bicicleta 

2. Descriure i explicar les normes de      
circulació durant la ruta 

3. Explicar les tècniques de reagrupament     
i de control del grup 

4. Enumerar la informació que ha de      
rebre el client sobre els consells i els        
aspectes tècnics que s’han de tenir en       
compte en la conducció de bicicletes 

 
5. Indicar els punts de reagrupament 
6. Establir els llocs de l’itinerari amb      

potencial 
7. Establir els punts d’avituallament,    

indicant-ne les característiques. 
8. Determinar els mecanismes de control     

del grup durant el recorregut. Indicar      
les possibles contingències que es     
puguin produir en relació amb el medi,       
la bicicleta i les persones, aixÌ com les        
solucions previstes. 

 

“Planificació d’itineraris en bicicleta” 
Tipologies d’usuaris i d’interessos 

 
Tipus d’itineraris: consells per a la seva       
elaboració. Punts bàsics 

1. Definir itineraris adequats al nivell del      
grup 
 

2. Proposar itineraris alternatius 
 

3. Establir els mitjans i els materials      



 
Necessitats materials i d’infraestructura 

 
Recursos naturals, humans i paisatgístics de      
l’itinerari. Criteris per a la seva selecció i        
comunicació 
 

necessaris en funció dels itineraris     
definits 

 

“Mècànica i manteniment” 
 

El taller de bicicletes: equipament bàsic del       
taller. Eines i peces de recanvi 
 

1. Desmuntar i muntar correctament els     
elements bàsics de la bicicleta,     
utilitzant les eines adequades amb     
destresa. 

2. Diagnosticar i reparar avaries relatives     
a punxades, bieles, cadenes, frens,     
ajustament de canvi, direcció, etc.  

3. Realitzar les operacions de    
manteniment i greixatge. 

4. Regular la bicicleta en funció del tipus       
de terreny que s’hagi de transitar i de        
les tècniques que es preveuen     
executar. 

 

 
 
Per altra banda si que canvien els diferents criteris de qualificació del mòdul adaptant-los a la                
nova situació actual. En la següent taula s’expressen els canvis soferts en els criteris de               
qualificació (els previstos abans del covid-19 i els adaptats a la nova situació: 
 
 

Criteris qualificació 3a 
avaluació abans del 

covid-19 

Criteris qualificació 3a avaluació/ordinària adaptats a la nova 
situació d’ensenyament no presencial. 

Conceptes (25%): 15%   
treball sortides guiatge, 10%    
mitjana aritmètica proves   
escrites 
 
Procediments (60%):  
Sortides no guiades: 10%,    
Circuit habilitats: 5%,   
Mecànica: 10%, Participació   
classe 5%, Sortida guiada    
(30%). 
 
Actituds (15%): Puntualitat,   

1. En cap cas la nota ordinaria podrà ser inferior a la mitjana            
obtinguda a les dues avaluacions anteriors.  
 

2. La nota de la 3a avaluació servirà per a pujar un màxim            
de 2 punts la mitjana de la primera i la segona avaluació. 
  

3. Pel que fa a l’apartat conceptual es valorarà sols el          
treball de les sortides guiades (com a treball general que          
engloba gairebé la totalitat dels continguts essencials del        
currículum). Aquest treball tindrà un pes del 50% sobre els          
2 punts totals descrits anteriorment. 
 

4. Pel que fa a l’apartat procedimental es valorarà per una          



assistència i observació   
directe professor del   
comportament de l’alumne 
 
*Per a l’avaluació ordinària    
es tenia previst fer la     
mitjana aritmètica de les 3     
avaluacions.  

part una pràctica de mecànica (prova oral), dels diferents         
continguts vistos durant la primera i segona avaluació.        
Aquesta segona prova tindrà un pes del 20% sobre els 2           
punts totals descrits anteriorment. I per altra banda es         
valorarà una prova oral sobre les diferents sortides        
guiades per les persones que han de recuperar aquest         
apartat o que encara no l’han realitzada. Les persones         
que ja han realitzat la sortida i tenen la part procedimental           
aprovada se’ls contarà la nota que ja teníen i que          
s’hagués valorat a la 3a avaluació, si fan la prova oral           
tindran l’opció de pujar nota. Aquesta 3a prova té un pes           
del 20% sobre els 2 punts totals descrits anteriorment.  

 
5. Pel que fa a l’apartat actitudinal es valorarà la         

participació de l’alumnat durant aquests mesos d’activitat       
no presencial (implicació amb les tasques, reunions,...).       
Aquest apartat tindrà una pes del 10% sobre els 2 punts           
totals descrits anteriorment.  

 
6. Els casos que tinguin alguna avaluació suspesa i que no          

els arribi la nota mitjana per a aprovar el mòdul, hauran de            
realitzar satisfactòriament les proves comentades     
anteriorment. S’ha decidit optar per aquesta mesura ja        
que ja se’ls va fer una recuperació després de cada          
avaluació i per tant ja han tingut l’oportunitat de         
recuperar-la. D’aquesta manera, valorant les notes dels       
alumnes suspesos (si aproven les activitats proposades       
d’aquesta 3a avaluació aproven el mòdul), tothom tindrà la         
mateixa oportunitat d’augmentar la mitjana de la primera i         
segona avaluació amb 2 punts i tal i com s’ha expressat           
anteriorment, pels alumnes suspesos serà necessari      
realitzar i superar aquestes proves si es vol aprovar         
l’assignatura.  
Totes les proves anteriors pujaran punts si estan        
aprovades, si alguna es suspèn no es tindrà en compte a           
l’hora d’augmentar la nota final del mòdul.  

 
7. Aquells alumnes que suspenguin el mòdul podran optar a 

la recuperació de setembre, sempre i quan el nombre total 
de mòduls suspesos no superi les hores que marca la 
normativa. 
 

 
 
 
 
 



 

Mòdul: Desplaçament i seguretat en el medi natural terrestre 

 
2. Criteris d’avaluació i qualificació del tercer trimestre, avaluació ordinària i extraordinària. 
 
Condicionats a l’evolució del confinament i a qualsevol normativa posterior d’àmbit estatal o 
autonòmica) i en funció del marc normatiu actual, que queda establert a les instruccions de 18 
d’abril de la Conselleria, i que determina que les valoracions del treball a distància fet durant el 
període de confinament pels alumnes ha de servir per mantenir, recuperar o pujar la mitjana de les 
dues avaluacions passades. El Departament de Cicles Formatius va determinar que la nota dels 
dos primers trimestres es podia incrementar un màxim de 2 punts. 
Atenent al carácter d’avaluació contínua i formativa que ha de tenir l’avaluació per tal de fer una 
valoració de les adquisicions de les competències bàsiques per part de l’alumne, en una 
formació professional i terminal, mantenim els criteris d’avaluació; qualificació i mínims establerts a 
la programació de setembre. Continuam valorant els apartats conceptuals; procedimentals i 
actitudinals integrant els condicionant de les instrucccions i de la valoració dels aspectes valorats 
en aquest període de confinament, que quedaria de la forma següent: 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
CONTINGUTS CONCEPTUALS (50%) 

- Es valorarà les proves escrites de la primera i segona avaluació amb la prova/qüestionari 
ordinària global (establerta a la programació) amb els continguts treballats en els dos 
primers trimestres i recolzats en el període de confinament. 

- La prova/qüestionari es farà de forma presencial(*1)  al mes juny a per a tots els alumnes 
(*2) i servirà:  

● Per pujar la qualificació, dels alumnes amb el mòdul aprovat els primers trimestres. 
  

● Per ajudar als alumnes que no hagin superat l’apartat conceptual els dos primers 
trimestres.  

(*1/2) NOTA: En el caso de que no es pugui fer aquesta prova de forma presencial a tot el grup, la 
seva realització es limitaria a aquells alumnes que no hagin superat el mòdul en els dos primers 
trimestres i es farà amb un format viable pels alumnes (prova oral/qüestionari a distància…). 
 
CONTINGUTS PROCEDIMENTALS (30%) 

- Es valorarà els treballs/dossiers/guiatges/sortides...  fets al llarg de la primera i segona 
avaluació juntament amb els treballs/resums que es demanen durant el període de 



confinament. També poden lliurar els treballs no presentats en el seu moment o 
millorar-los, per pujar la seva valoració.  

 
CONTINGUTS ACTITUDINALS (20%) 

- Es valorarà només els aspectes (actitudinals; puntualitat; participació de classe…)  de la 
primera i segona avaluació, donat que en aquest trimestre no hi ha manera objetiva de 
valorar-lo. Vull comentar que no es fa valoració de la tercera avaluació. 

Els alumnes superaran el mòdul, quan aplicant els criteris d’avaluació especificats,  la seva 
qualificació sigui igual o superior a 5. 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 

En aquells casos en que no es superi el mòdul a la convocatòria ordinària, es farà un informe 
individualitzat amb els aspectes que s’han de treballar i que es valorarà a la convocatòria 
extraordinària de setembre a la que podrán optar sempre que el nombre total de mòduls suspesos 
no superi les hores que marca la normativa. 

L’assoliment de les capacitats terminals del mòdul i sempre valorant les circumstàncies actuals i la 
realitat de cada alumne, per possibilitar una avaluació lo més personalitzada posible. 

FCT: Vull tornar repetir la possibilitat d'incloure el guiatge (o qualsevol altre contingut que 
per les circumstàncies el confinament no s’hagi pogut desenvolupar i/o valorar al llarg del 
curs), al programa formatiu individual dels alumnes que hagin de fer les FCT’S durant el 
curs 2020/2021, potser amb els nous alumnes del curs vinent. 
 
 
  



 
 

Mòdul:Dinàmica de grups 

 
2. Criteris d’avaluació i qualificació del tercer trimestre, avaluació ordinària i extraordinària. 
 
Condicionats a l’evolució del confinament i a qualsevol normativa posterior d’àmbit estatal o 
autonòmica) i en funció del marc normatiu actual, que queda establert a les instruccions de 18 
d’abril de la Conselleria, i que determina que les valoracions del treball a distància fet durant el 
període de confinament pels alumnes ha de servir per mantenir, recuperar o pujar la mitjana de les 
dues avaluacions passades. El Departament de Cicles Formatius va determinar que la nota dels 
dos primers trimestres es podia incrementar un màxim de 2 punts. 
Atenent al carácter d’avaluació contínua i formativa que ha de tenir l’avaluació per tal de fer una 
valoració de les adquisicions de les competències bàsiques per part de l’alumne, en una 
formació professional i terminal, mantenim els criteris d’avaluació; qualificació i mínims establerts a 
la programació de setembre. Continuam valorant els apartats conceptuals; procedimentals i 
actitudinals integrant els condicionant de les instrucccions i de la valoració dels aspectes valorats 
en aquest període de confinament, que quedaria de la forma següent: 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
CONTINGUTS CONCEPTUALS (50%) 

- Es valorarà les proves escrites de la primera i segona avaluació amb la prova/qüestionari 
ordinària global (establerta a la programació) amb els continguts treballats en els dos 
primers trimestres i recolzats en el període de confinament. 

- La prova/qüestionari es farà de forma presencial(*1)  al mes juny a per a tots els alumnes 
(*2) i servirà:  

● Per pujar la qualificació, dels alumnes amb el mòdul aprovat els primers trimestres. 
  

● Per ajudar als alumnes que no hagin superat l’apartat conceptual els dos primers 
trimestres.  

(*1/2) NOTA: En el caso de que no es pugui fer aquesta prova de forma presencial a tot el grup, la 
seva realització es limitaria a aquells alumnes que no hagin superat el mòdul en els dos primers 
trimestres i es farà amb un format viable pels alumnes (prova oral/qüestionari a distància…). 
 
CONTINGUTS PROCEDIMENTALS (30%) 

- Es valorarà els treballs/quaderns/fitxes/dossiers  fets al llarg de la primera i segona 
avaluació juntament amb els treballs/resums que es demanen durant el període de 



confinament. També poden lliurar els treballs no presentats en el seu moment o 
millorar-los, per pujar la seva valoració.  

 
 
 
CONTINGUTS ACTITUDINALS (20%) 

- Es valorarà només els aspectes (actitudinals; puntualitat; participació de classe…)  de la 
primera i segona avaluació, donat que en aquest trimestre no hi ha manera objetiva de 
valorar-lo. Vull comentar que no es fa valoració de la tercera avaluació. 

Els alumnes superaran el mòdul, quan aplicant els criteris d’avaluació especificats,  la seva 
qualificació sigui igual o superior a 5. 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 

En aquells casos en que no es superi el mòdul a la convocatòria ordinària, es farà un informe 
individualitzat amb els aspectes que s’han de treballar i que es valorarà a la convocatòria 
extraordinària de setembre a la que podrán optar sempre que el nombre total de mòduls suspesos 
no superi les hores que marca la normativa.  

L’assoliment de les capacitats terminals del mòdul i sempre valorant les circumstàncies actuals i la 
realitat de cada alumne, per possibilitar una avaluació lo més personalitzada posible. 
 
  



 
 

Mòdul: Fonaments biològics, salut i primers auxilis 

 
2. Criteris d’avaluació i qualificació tercer trimestre. 
 
Els criteris d’avaluació del 3r trimestre són els indicats en la taula del punt anterior. Aquells 
marcats en gris. 
 
Respecte als criteris de qualificació: 

La nota final ordinària sortirà, tal i com diuen les instruccions, de la mitjana aritmètica               
(50%-50%) entre la 1a i la 2a avaluació. I podran pujar aquesta nota fins un màxim de 2 punts                   
(acord departament) a través dels treballs i tasques que es faran en aquest 3r trimestre fins un                 
màxim, lògicament, d’un 10. Aquestos 2 punts s’obtindran de la mitjana aritmètica de tots els               
treballs que els alumnes faran durant el confinament.  

 
Per altra banda, aquells que els queda recuperar alguna avaluació, hauran de fer un treball.               

Aquest, haurà de tenir una nota igual o superior a un 5 per poder fer superar l’avaluació. Aquesta                  
nota recuperada del treball farà mitjana amb la resta de les notes de l’alumne de la 1a i/o 2a                   
avaluació. A tal fi, se’ls enviarà un correu electrònic per explicar-los la realització d’aquesta tasca.               
A més, una vegada realitzada aquesta tasca podran realitzar els treballs del 3r trimestre per poder                
pujar nota. 
 
 
  



 
 

Mòdul: Formació i orientació laboral 

 
2. Criteris d’avaluació i qualificació tercer trimestre. 
 
Per conèixer el grau d’aprenentatge que cada alumne ha assolit, s’avaluaran totes les tasques, 
test, resums, etc., que elabori l’alumne seguint les indicacions que setmanalment se li donen, i 
també, en algun cas,  la rectificació o reelaboració de les mateixes quan sigui precís. 
Qualificació: 

- La qualificació final del curs no serà inferior a la mitjana dels dos trimestres anteriors.  
- Quedará la mateixa nota mitja positiva si el grau d’aprenentatge d’aquest últim trimestre és 

el mateix que els dos trimestres anteriors. 
- La nota podrà ser superior, en un màxim de 2 punts, si el resultat de totes les tasques 

anteriors més un examen, és suficientment positiu que superi la mitjana del primer i segon 
trimestre.  Els 2 punts es repartiran en un 50% (1 punt) per les tasques i l’altre 50% (1 punt) 
per l’examen. 

- Aquells casos que tenguin suspesa la primera i/o la segona avaluació, tindran l’opció de 
recuperar els continguts suspesos  elaborant  correctament les tasques pertinents que se 
lliuraran a cada cas particular. 

- Aquells alumnes que suspenguin el mòdul podran optar a la recuperació de setembre, 
sempre i quan el nombre total de mòduls suspesos no superi les hores que marca la 
normativa. 

 
 
  



 
 
 

Mòdul: Llengua estrangera - Anglès 

 
 
2. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials 
 

La situació que s’està vivint actualment al si de la comunitat educativa degut a la pandèmia                
del COVID-19 obliga el professorat a adoptar mesures de caire extraordinari degut a les              
limitacions i als condicionants actuals. De cara al plantejament dels criteris d’avaluació i             
qualificació durant les sessions no presencials es té en consideració tant el currículum educatiu              
com els nous criteris establerts per la Conselleria d’Educació, dels quals s’extreuen els següents              
punts clau: 

1. L’avaluació de l’alumnat durant aquest període de sessions no presencials ha de ser              
formativa. 

2. La qualificació resultant a l’avaluació ordinària no pot ser inferior a la obtinguda als               
trimestres previs. La realització de les tasques durant el període no presencial només poden servir               
per ajudar els alumnes a millorar la seva nota prèvia. 

 
Davant les circumstàncies excepcionals d’aquest final de curs i seguint les instruccions de             

la Conselleria d’Educació, la qualificació final de juny es calcularà prenent com a referència la nota                
de la segona avaluació, a la qual s’hi afegirà un màxim de 2 punts en funció de la realització i                    
qualificació de les tasques fetes per l’alumnat durant el període de sessions no presencials. 

 
Si l’alumne no té la segona avaluació aprovada, tindrà dret a recuperar aquells aspectes de               

la matèria que no va superar. La recuperació es durà a terme mitjançant els instruments               
d’avaluació que es considerin més oportuns en funció de les circumstàncies i grau de d’assoliment               
de la matèria de cada alumne; és a dir, tota recuperació serà de caràcter individualitzat.  

A la nota obtinguda per l’alumne de la recuperació de la matèria se li afegirà també un                 
màxim de 2 punts derivat de l’avaluació de les tasques realitzades durant el període de sessions                
no presencials. Si la suma de la nota de la recuperació i la nota de les tasques és igual o superior                     
a 5, l’assignatura quedarà aprovada al juny. Si la suma de la nota de recuperació i la nota de les                    
tasques és inferior a 5, l’assignatura quedarà suspesa al juny i l’alumne s’haurà d’examinar a               
l’avaluació extraordinària de setembre. 
 
 
 
 


