
 

 
 

 

ADAPTACIÓ PROGRAMACIÓ BLOC 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 



 

LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA 
2. Criterios de evaluación y calificación durante las sesiones no presenciales. 

A causa de la imposibilidad de seguir los criterios de evaluación y calificación establecidos              

en la programación general durante el confinamiento, el departamento ha decidido: 

-Que la nota de la que parten los alumnos es el promedio de la 1ª y segunda evaluación. 

 

Para los alumnos que tienen la 1ª y 2ª evaluaciones aprobadas se diseñarán unas              

actividades de refuerzo y contenidos esenciales nuevos en relación con los objetivos, contenidos,             

competencias clave y estándares de aprendizaje. 

  

 En función de la cantidad y calidad del trabajo sobre actividades de refuerzo y contenidos               

esenciales nuevos, se quedarán con la misma nota o se les subirá la media de las dos primeras                  

evaluaciones. No hay tantos por ciento ni límites: pueden mejorar nota (evaluación ordinaria) hasta              

el 10 siempre dependiendo del trabajo realizado y de las actividades voluntarias.  

  

Para los alumnos que tienen la 1ª o la 2ª (o las dos) evaluaciones suspendidas se                

diseñarán unas actividades de recuperación y de refuerzo sobre los contenidos trabajados en             

clase. También se les introducirá en los contenidos esenciales nuevos, aunque se priorizarán             

aquellos trabajos que les permitan recuperar las evaluaciones suspendidas. Aquí sí hay un tope:              

los alumnos pueden recuperar y, por tanto, aprobar la evaluación ordinaria hasta con un 8. 

  



 
 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANII 
1. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 

 
- Alumnes amb 1a i/o 2a avaluació suspesa: 

Els alumnes que tenguin alguna avaluació suspesa podran recuperar-la amb un pla de             
treball individualitzat i ajustat als continguts no superats. 
Aquest pla de treball consistirà en l’entrega de tasques relacionades amb els continguts no              
superats i amb una petita prova oral per videoconferència. Les activitats tendran un valor              
del 70% i la prova oral del 30%. 
 

- Alumnes amb 1a i 2a avaluació aprovada:  
Els criteris d’avaluació seran el lliurament de les tasques proposades cada setmana i             
relacionades amb els continguts esmentats al punt 1. No hi haurà un mínim de tasques a                
lliurar i es tendrà en comtpe la situació personal de cada alumne en quan al lliurament de                 
les tasques i els temps per fer-ho. Aquestes tasques tendran un valor de fins a un 10%                 
sobre la nota final de l’assignatura. 
Així, es farà una mitja de la primera i la segona avaluació i es sumarà fins a un 10% del                    
total de la nota corresponent a les tasques realitzades en el tercer trimestre. Aquest              
percentatge permetrà augmentar la nota a l’avaluació ordinària. 

  



 

FÍSICA I QUÍMICA 
2. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 
 
2.1 Criteris d’avaluació 
 
2.1.1  Alumnes amb primera i/o segona avaluació suspeses.  
 
Els alumnes amb primera i/o segona avaluació suspeses podran recuperar aquestes qualificacions            
negatives mitjançant unes tasques especificades al Google Classroom de l’assignatura.  
Aquestes tasques consistiran en una prova escrita que faran amb Google Meet i que els permetrà                
superar la qualificació negativa de les avaluacions suspeses sempre que l’aprovin amb una             
qualificació mínima d’un 5.  
Per preparar aquesta tasca de recuperació, els alumnes trobaran al Google Classroom de             
l’assignatura un recull d’activitats resoltes i agrupades en els diferents blocs de continguts donats              
durant el període lectiu presencial i cada alumne, en funció de l’avaluació que hagi de recuperar,                
farà unes o unes altres. Malgrat aquests exercicis estiguin resolts, els alumnes podran sol·licitar              
totes les tutories de matèria que siguin necessàries per aclarir els dubtes que puguin tenir en                
fer-los. 
 
 
2.1.2 Alumnes amb primera i segona avaluació aprovades.  
 
Els criteris d’avaluació que s’aplicaran les tasques realitzades durant les sessions no presencials             
són: 
 

BLOC 7: Criteris d'avaluació 

2. Representar gràficament les magnituds vectorials que descriuen el moviment en un sistema de              
referència adequat. 
3. Reconèixer les equacions dels moviments rectilini i circular i aplicar-les a situacions concretes. 
4. Interpretar representacions gràfiques dels moviments rectilini i circular. 
5. Determinar velocitats i acceleracions instantànies a partir de l’expressió del vector de posició en               
funció del temps. 
6. Descriure el moviment circular uniformement accelerat i expressar l’acceleració en funció dels             
seus components intrínsecs. 
7. Relacionar en un moviment circular les magnituds angulars amb les lineals. 
8. Identificar el moviment no circular d’un mòbil en un pla com la composició de dos moviments                 
unidimensionals rectilini uniforme (MRU) i/o rectilini uniformement accelerat (MRUA). 

 

BLOC 8: Criteris d'avaluació 



1. Identificar totes les forces que actuen sobre un cos. 
2. Resoldre situacions des d’un punt de vista dinàmic que involucren plans inclinats i/o politges. 
3. Reconèixer les forces elàstiques en situacions quotidianes i descriure els seus efectes. 
4. Aplicar el principi de conservació del moment lineal a sistemes de dos cossos i predir-ne el                 
moviment a partir de les condicions inicials. 
5. Justificar la necessitat de l’existència de forces perquè es produeixi un moviment circular. 

 

BLOC 9: Criteris d'avaluació 

1. Establir la llei de conservació de l’energia mecànica i aplicar-la a la resolució de casos pràctics. 
2. Reconèixer sistemes conservatius com aquells en què és possible associar una energia             
potencial. Representar-hi la relació entre treball i energia. 

 
2.2 Criteris de qualificació 
Degut a la situació d’alarma sanitària, cal modificar els criteris de qualificació establerts a              
començament de curs. Així, la qualificació de la tercera avaluació dependrà de les qualificacions              
de primera i segona avaluació i, la qualificació de l’avaluació ordinària, de primera i segona 
avaluacions així com de les tasques fetes durant el confinament. 
Segons la decisió presa pel departament de Física i Química, les tasques lliurades durant el               
període de confinament podran augmentar fins a 1,5 punts la qualificació de l’avaluació ordinària. 
 
  



 

LLATÍ I 
1. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 

Aquesta situació que estem vivint a causa de la COVID-19 ens fa adoptar unes noves               

mesures sobre els criteris d’avaluació i qualificació. Considerant el currículum educatiu i els nous              

criteris que han estat establerts per part de la Conselleria d’Educació, s’estableix per a la               

assignatura de Llatí I que:  

● És una assignatura d’avaluació continua i per tant tots els coneixements ja adquirits s’han              

de refermar.  

● L’avaluació de l’alumnat ha de ser formativa i sumativa (un instrument per a la millora o                

l’ampliació dels processos d’aprenentatge).  

● Les tasques fetes a les classes no presencials només serviran per millorar la nota de les                

dues avaluacions anteriors.  

En quant als criteris de qualificació s’adopten les següents mesures:  

● És una assignatura d’avaluació formativa i continua, és a dir, cada Unitat Didàctica és              

imprescindible per passar a la següent, així que el percentatge de cada avaluació serà              

major que el de l’anterior. En la Programació Didàctica del curs inicial estava especificat              

que la primera avaluació contaria un 20%, la segona avaluació un 30% i la tercera un 50%.  

  

Amb aquesta situació es modifica de la següent manera:  
● Es farà una mitjana entre la primera avaluació i la segona que passaran a contar un 30% i                  

un 70% respectivament. Totes les tasques fetes a casa durant el període de confinament              

que pertanyien a la tercera avaluació contaran un màxim de dos punts.  
○ Si l’alumne té la mitjana de les dues primeres avaluacions suspeses tindrà            

dret a recuperar aquells elements del Currículum que no es varen superar.            

Es farà de manera individual mitjançant un examen oral per          

videoconferència. A aquesta nota s’afegirà el màxim de dos punts de les            

tasques en el període de confinament.  

○ Si l’alumne té les dues avaluacions aprovades s’afegirà la nota màxima de            

dos punts per les tasques realitzades desde març. També es podrà avançar            

continguts per tal d’arribar al pròxim curs el més avançat possible.  

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

● Alumnes amb Blocs de matèria suspesos: 



Es pujaran al Classroom les indicacions necessàries per estudiar i fer les activitats de              
recuperació. 
L'alumne haurà de demostrar que ha realitzat les tasques programades al seu dossier i              
finalment, al mes de juny, es faran les proves corresponents a cadascun dels blocs que               
estaven suspesos a data de l’inici del confinament. 

 
De tota manera, es fa èmfasi en el fet que els continguts que s’impartiran en període de                 
confinament són importants per afrontar el curs vinent. Si no es poden estudiar ara en la                
seva totalitat, és molt convenient que es faci durant l'estiu. 

 
● Alumnes amb els Blocs de matèria aprovats impartits abans del confinament: 

Es pujaran al Classroom les indicacions necessàries per estudiar i fer les activitats de la               
matèria nova que se seguirà impartint a partir de l'inici del confinament i que és del tot                 
esencial per abordar amb garanties el curs vinent. 
 
Distingim dos casos: alumnes que volen realitzar només tasques i alumnes que realitzaran             
tasques i exàmens. 
 
Pel que fa a les tasques, l'alumne haurà de demostrar que ha realitzat correctament les               
activitats al seu dossier i les haurà de lliurar al professor a través del classroom. Això                
suposarà, com a màxim, un augment d'1 punt sobre la nota mitjana. 
 
Quant als alumnes que també volen realitzar proves, s'ha de tenir en compte que no               
podran baixar la mitjana que l'alumne tenia a l'inici del confinament. Aquestes proves es              
valoraran positivament amb un màxim d'1 punt. 
 
En resum, la feina feta durant el període de confinament, pot suposar un augment de la                
mitjana de fins a 2 punts. 

  



 
MATEMÀTIQUES I 
1. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 
 

● Alumnes amb Blocs de matèria suspesos: 
Es pujaran al Classroom les indicacions necessàries per estudiar i fer les activitats de              
recuperació. 
L'alumne haurà de demostrar que ha realitzat les tasques programades al seu dossier i              
finalment, al mes de juny, es faran les proves corresponents a cadascun dels blocs que               
estaven suspesos a data de l’inici del confinament. 

 
De tota manera, es fa èmfasi en el fet que els continguts que s’impartiran en període de                 
confinament són importants per afrontar el curs vinent. Si no es poden estudiar ara en la                
seva totalitat, és molt convenient que es faci durant l'estiu. 

 
● Alumnes amb els Blocs de matèria aprovats impartits abans del confinament: 

Es pujaran al Classroom les indicacions necessàries per estudiar i fer les activitats de la               
matèria nova que se seguirà impartint a partir de l'inici del confinament i que és del tot                 
esencial per abordar amb garanties el curs vinent. 
 
Distingim dos casos: alumnes que volen realitzar només tasques i alumnes que realitzaran             
tasques i exàmens. 
 
Pel que fa a les tasques, l'alumne haurà de demostrar que ha realitzat correctament les               
activitats al seu dossier i les haurà de lliurar al professor a través del classroom. Això                
suposarà, com a màxim, un augment d'1 punt sobre la nota mitjana. 
 
Quant als alumnes que també volen realitzar proves, s'ha de tenir en compte que no               
podran baixar la mitjana que l'alumne tenia a l'inici del confinament. Aquestes proves es              
valoraran positivament amb un màxim d'1 punt. 
 
En resum, la feina feta durant el període de confinament, pot suposar un augment de la                
mitjana de fins a 2 punts. 

  



 

LLENGÜES ESTRANGERES 
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 que es deriven de les circumstàncies 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’assignatura d’anglès és avaluació contínua. 

2. El treball a realitzar ha de servir per refermar els continguts ja adquirits, si bé es pot                  
avançar matèria per impartir continguts clau. 

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

4. Degut als punts anteriors, 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 d’un punt i mig punts en funció de la                    
realització i qualificació de les tasques fetes per l’alumnat durant el període de sessions no               
presencials. 

Si un alumne no té la segona avaluació aprovada però a través de la realització i avaluació                 
de les tasques assoleix una nota final igual o superior a 5, la matèria quedarà aprovada a                 
l’avaluació ordinària de juny amb la nota resultant. En canvi, si un alumne que compta amb                
l’assignatura suspesa a la segona avaluació no aconsegueix arribar a l’aprovat mitjançant la             
realització i qualificació de les tasques que se li assignin, tindrà dret a recuperar aquells aspectes                
de la matèria que no ha superat. La recuperació es durà a terme mitjançant els instruments                
d’avaluació que es considerin més oportuns en funció de les circumstàncies i el grau de               
d’assoliment de la matèria de cada alumne; és a dir, tota recuperació serà de caràcter               
individualitzat. 

Durant tot aquest procés, els alumnes hauran de fer diferents tasques en funció del seu               
grau de desenvolupament de l’assignatura. Així doncs, aquells alumnes que comptin amb la             
segona avaluació aprovada podran fer tasques per millorar el seu desenvolupament competencial.            
En canvi, aquells alumnes que comptin amb les avaluacions prèvies suspeses rebran tasques             
encaminades a refermar aquells aspectes en els que han presentat mancances, precisament per a              



que puguin enfrontar-se a la recuperació havent treballat aquests aspectes de forma més             
intensiva.  

  



 

CULTURA AUDIOVISUAL I 
Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 

 
Dos  tipus de criteris d’avaluació i qualificació A i B : 
 
          A - Criteri per Alumnes amb 1a i/o 2a avaluació suspesa: 
Els alumnes que tinguin una avaluació suspesa hauran de realitzar treballs específics per 
recuperar l’avaluació. 
Per tal de superar l’assignatura, l’alumnat, individualment, acordarà amb el professor un itinerari 
personalitzat de recuperació d’aquells elements del currículum dels quals varen obtenir una 
avaluació negativa inferior a 5 durant el període presencial.  
El alumne que amb 1a i/o 2a avaluació suspesa hagi fet les feines de recuperació d’aquest 
període, estarà aprovat a la avaluació final. 
Però el alumne que hagi recuperat, també podrà opcionalment pujar mes la nota, realitzant les 
activitats d'ampliació i repass. 
   
Càlcul de la nota Criteri A :  
Nota final Ordinària amb 1a i/o 2a avaluació suspesa i les activitats de recuperació no 
realitzades : 
Se analitzarà cas per cas y se farà un  seguiment personalitzat amb intenció de que el alumne 
pugui recuperar de manera individualitzada.  
Però en cas que no pugui recuperar, la nota final serà la mitjana entre la 1a i 2a avaluació. 
 
Nota final Ordinària  amb 1a i/o 2a avaluació suspesa i les activitats de recuperació 
realitzades : 
Se analitzarà cas per cas y se farà un  seguiment personalitzat amb intenció de que el alumne 
pugui recuperar de manera individualitzada. 
La nota final serà aprovat amb les activitats de recuperació realitzades correctament.  
La nota final serà la mitjana entre la 1a i 2a avaluació més els punts sumats per les activitats de 
recuperació realitzades correctament. 
I podrà pujar mes nota , realitzant les activitats d'ampliació del criteri B. 
 
                B -  Criteri per Alumnes amb 1a i 2a aprovades: 
Els alumnes que tinguin les avaluacions aprovades podran realitzar opcionalment  treballs 
específics per ampliar i/o repassar els continguts de l’avaluació. 
Les feines d'ampliació i repàs d’aquest període es computarán per pujar la nota. 
  
Càlcul de la nota Criteri B: 
Nota final Ordinària amb 1a i 2a avaluació aprovada i les activitats de recuperació 
realitzades : 
La nota final serà la mitjana entre la 1a i 2a avaluació més els punts sumats per les activitats de 
repàs i/o ampliació de temari realitzades correctament. 



 
* En tots el casos : 
Durant aquest període tots els alumnes han d’entregar les feines mitjançant la plataforma Google 
Classroom o  email ( pero será un  seguiment personalitzat amb intenció de que el alumne pugui 
recuperar i/o avanzar i/o repassar temari según cada cas) 
Amb intenció de afavorir el treballs de l'alumnat , no se valorarà cada activitat amb nota per cada 
treball , sinó que se valoraran totes les activitats realitzades en el seu conjunt. 
 
  



 

RELIGIÓ CATÒLICA I 
1. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 
Els valors numèrics emprats en les fórmules matemàtiques usades seguidament s’obtenen a partir             
de les qualificacions que figuren en el quadern del professor de l’assignatura, que contenen un               
número enter i dos decimals. No de la nota que figura en el GESTIB que només reflexa un número                   
enter. 

 
A. CÀLCUL DE LA NOTA FINAL ORDINÀRIA DE L’ASSIGNATURA EN EL MES DE JUNY 
- Alumnes amb 1a i 2a avaluació aprovada 

L’alumnat amb la 1ª i la 2ª avaluació aprovades amb una qualificació igual o superior a 5,                 
en el quadern de notes del professor: 

o Si la qualificació de la primera avaluació resulta superior al de la segona avaluació,              
la qualificació final de l’assignatura s’obtindrà a partir de l’aplicació de la fórmula             
següent 

  
o Si la qualificació de la primera avaluació resulta igual al de la segona avaluació, la               

qualificació final de l’assignatura s’obtindrà a partir de l’aplicació de la fórmula            
següent 

  
o Si la qualificació de la primera avaluació resulta inferior al de la segona avaluació, la               

qualificació final de l’assignatura s’obtindrà a partir de l’aplicació de la fórmula            
següent 

 
B. RECUPERACIÓ D’AVALUACIONS SUSPESES 
− Alumnat amb la 1a i/o 2a avaluació suspesa amb una qualificació inferior a 3, en el                

quadern de notes del professor 
Per tal de superar l’assignatura, l’alumnat, individualment, acordarà amb el professor un            
itinerari personalitzat de recuperació d’aquells elements del currículum dels quals varen           
obtenir una avaluació negativa inferior a 3 durant el període presencial.  
 

− Alumnat amb la 1a i/o 2a avaluació suspesa amb una qualificació igual o superior a 3 i                 
inferior a 4.5, en el quadern de notes del professor 

o Si la mitjana aritmètica obtinguda a partir dels valors registrats en el quadern de              
notes del professor, de la 1ª i la 2ª avaluació, resulta igual o superior a 4.5,                
l’alumnat no estarà obligat a integrar-se en cap tipus d’itinerari de recuperació, i             
l’assignatura es concedirà com aprovada a tots els efectes. 

o Si la mitjana aritmètica obtinguda a partir dels valors registrats en el quadern de              
notes del professor, de la 1ª i la 2ª avaluació, resulta inferior a 4.5, per tal de                 



superar l’assignatura, l’alumnat individualment, acordarà amb el professor un         
itinerari personalitzat de recuperació d’aquells elements del currículum dels quals          
varen obtenir una avaluació negativa inferior a 4.5 durant el període presencial. 

 
C. INCREMENT DE LA NOTA FINAL DE JUNY A PARTIR DE LES TASQUES D’ACTIVITATS             

DE CLASSE EN PERÍODE NO PRESENCIAL 
S’ha adaptat l’avaluació i qualificació de les activitats d’aquest període, a les            
característiques i coneixements de l'alumnat previs a l’inici d’aquest període no presencial            
del curs, incorporant un seguit de tasques introductòries inicials, amb la finalitat d’avivar en              
cada alumne la presa de consciència de la pròpia situació acadèmica respecte d’aquesta             
matèria i, eventualment, respecte al context acadèmic general en relació amb les altres             
assignatures. 

També en vistes a l'adopció, per part del professorat de decisions relatives als             
continguts i competències, per tal d’implementar amb més agilitat i eficàcia l’atenció a la              
diversitat.  
 

− Criteris d’avaluació en relació als objectius, continguts, competències clau i estàndards           
d'aprenentatge prioritzats 

L’alumnat, introduint especial èmfasi en el desenvolupament i concreció d’aquells          
aspectes que poden recolzar la prevenció de la discriminació, violència de gènere,            
violència terrorista i de qualsevol altra forma de violència, discriminació, exclusió,           
racisme, incitació a l’odi religiós o interreligiós, abús o xenofòbia. L’alumnat, durant            
el període escolar no presencial, responent a la finalitat exposada a través dels             
objectius prioritzats en la matèria de Religió i Moral Catòlica, ha d’assolir, sabent i              
sabent fer, els següents continguts i competències: 

o L’alumnat sabrà com i contextualitzarà, comprendrà i interpretarà        
adequadament documents digitals i textos religiosos, d’una certa extensió i          
amb un cert nivell d’exigència en el coneixement de les diferents tradicions            
religioses i filosòfiques.  

o Igualment sabrà com reconèixer i reconeixerà els sentits implícits d’aquests          
documents digitals i textos.  

o L’alumnat sabrà com expressar-se i s’expressarà de forma fluida i          
espontània sense mostres massa evidents d’esforç a l’hora de trobar les           
expressions adequades dintre del diàleg religiós i interreligiós.  

o L’alumnat sabrà com produir i produirà documents digitals i textos clars, ben            
estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat dintre de l’àmbit de            
la història de les religions i de la fenomenologia religiosa.  

o L’alumnat sabrà com fer servir i farà servir apropiadament els mecanismes           
d’organització, articulació i cohesió lògica interna dels documents digitals i          
textos i dels continguts associats a cada una de les grans tradicions            
religioses, parant especial atenció a l’adequació de la presentació, el          
llenguatge i els continguts en cadascuna d’elles. 

− Criteris de qualificació en relació als objectius, continguts, competències clau i estàndards            
d'aprenentatge prioritzats 



o Aquests criteris de qualificació poden representar un increment positiu del 15%           
sobre la nota final ordinària del mes de juny, resultat de la mitjana obtinguda a               
partir de les qualificacions de la 1ª i la 2ª avaluació. 

o En cap cas aquests criteris poden representar un increment negatiu sobre la            
nota final ordinària del mes de juny, resultat de la mitjana obtinguda a partir de               
les qualificacions de la 1ª i la 2ª avaluació. 

 
o L’alumnat, d’acord amb les directrius del professor, llegirà, respondrà i          

consultarà dubtes a través del correu electrònic de l’assignatura. Aquesta tasca           
suposa un 5% de la nota en l’avaluació.  

o L’alumnat, d’acord amb les directrius del professor, crearà i anomenarà          
oportunament, una carpeta per a cada activitat proposada, que compartirà amb           
el professor. Aquesta tasca suposa un 5% de la nota en l’avaluació. 

o L’alumnat, d’acord amb les directrius del professor, crearà i anomenarà           
oportunament, un document de presentació amb les seves dades identificatives,          
en format document de text, que dipositarà en la carpeta de cada activitat             
proposada, i que compartirà amb el professor. Aquesta tasca suposa un 5% de             
la nota en l’avaluació. 

o L’alumnat, d’acord amb les directrius del professor, crearà i actualitzarà un           
cronograma en format fulla de càlcul, on enregistrarà la seva activitat           
d’aprenentatge, que dipositarà en la carpeta de cada activitat proposada, i que            
compartirà amb el professor. Aquesta tasca suposa un 10% de la nota en             
l’avaluació.  

o L’alumnat, d’acord amb les directrius del professor, entregarà de forma          
adequada i oportuna activitats, treballs o produccions digitals finalitzades, a          
través de l’aula virtual. Aquesta tasca suposa un 75% de la nota en l’avaluació.  

  



 
 

TIC I 
1. Criteris d’avaluació i qualificació durant les sessions no presencials. 

 
- Els alumnes que tinguin la primera avaluació suspesa (no hi ha suspesos a la primera 

avaluació) hauran de fer un treball sobre un gestor de base de dades. 
- Durant aquest període es treballarà la programació en html i la introducció al llenguatge 

javascript mitjançant la realització d’un projecte web. Les diferents parts d’aquest projecte 
computaran per pujar la nota fins a un màxim de 1.5 punts.  

  



 

LLENGUA I LITERATURA CATALANA 
Se’ls farà un seguiment individualitzat per tal que puguin recuperar aquells elements del 
currículum que es varen treballar durant el període presencial i dels quals varen ser avaluats 
negativament. 

Els criteris de qualificació que es tindran en compte seran: 

● 30% mitjana de la nota de les tasques presentades durant el confinament. 
● 10% actitud i puntualitat en el lliurament de les tasques (la manca de puntualitat              

no es valorarà negativament en aquells casos en què, per algun motiu, sigui             
justificada) 

● 60% Prova oral dels continguts teòrics treballats abans de confinament i prova            
escrita per valorar l’assoliment dels aspectes d’ortografia i gramàtica treballats          
abans del confinament i també l’habilitat per elaborar un text de creació pròpia.  

  

1. Alumnes amb la 2a avaluació aprovada: 

La mitjana de la nota obtinguda a les tasques presentades durant el confinament, així              
com l’actitud davant l’assignatura i la puntualitat en la presentació de les activitats             
proposades, millorarà la nota obtinguda a la segona avaluació fins a 2 punts. En aquells               
casos en què l’alumne excel·leixi de manera especial en la realització de les tasques fins               
i tot es podrà augmentar per sobre dels 2 punts. 

  

 


