Criteris d'avaluació ESO. Aspectes Generals
Existeixen una sèrie de criteris generals de Centre quant a l’avaluació, comuns a totes les
matèries, que cal tenir presents.

Sessions d’avaluació:
Al llarg del curs es realitzaran les sessions d’avaluació següents:
● Una preavaluació a 1r d’ESO i a 4t ESO (novembre ).
● Tres avaluacions ordinàries (al final de cada trimestre).
● Una avaluació final ordinària (juny).
● Una avaluació final extraordinària (setembre).
Del resultat de totes aquestes avaluacions seran informats els pares/mares/tutors de
l’alumne/a mitjançant un butlletí de notes -si s’escau amb una entrevista personal.
Els butlletins de notes es lliuren abans del període de vacances que segueix a cada avaluació
(Nadal, Setmana Santa o estiu). Els butlletins del 1r trimestre (Nadal) i del 2n trimestre
(Setmana Santa) s’han de retornar signats als tutors.

Qualificacions
Les qualificacions de la preavaluació seran només qualitatives en forma d’orientacions que el
professorat farà a cada alumne/a.
● L’informe de preavaluació de 1r d’ESO orienta sobre el rendiment acadèmic, els hàbits de
treball (presentació de deures) i el comportament dins i fora l’aula.
● L’informe de preavaluació de 4t d’ESO dóna dades acadèmiques amb l’objectiu de detectar
possibles dificultats en alguna o diverses matèries, i en relació al comportament dins i fora
de l’aula.
Les qualificacions de les avaluacions trimestrals i final seran quantitatives, amb puntuació de
zero a deu sense decimals. Aquestes qualificacions també aniran acompanyades dels

comentaris que l’equip docent consideri oportuns i prèviament consensuats en la sessió
d’avaluació.
L’alumnat de 4t d’ESO que obté el graduat d’ESO en el butlletí de notes final (final contínua o
final extraordinària) rep el “Consell Orientador” que informa a l’alumne/a del perfil
professional o acadèmic més escaient, tot atenent sempre al seu historial i trajectòria
acadèmica. Aquesta orientació es consensua a la sessió d’avaluació final ordinària o
extraordinària amb tot l’equip docent el qual té un coneixement basat en l’experiència del
perfil de l’alumne/a en qüestió.

Assistència i responsabilitats
Les faltes de puntualitat i assistència quedaran reflectides en el control d'assistència i poden
ser consultades pels pares mitjançant la plataforma iEduca.
Si un alumne ha de faltar a un examen final del trimestre cal dur un justificant. El pare, mare
o tutors han de comunicar al/a la tutor/a del motiu de la seva absència (bé trucant a
secretaria o bé contactant a través de la plataforma iEduca amb ell/a). En cas de no rebre
cap comunicat, el professor de la matèria pot decidir NO repetir aquell examen.
El fet de faltar a classe, encara que sigui de forma justificada, NO eximeix de la responsabilitat
d'assabentar-se de tot allò que s'ha fet i que s'ha de preparar o presentar.

Recuperació trimestrals
Els trimestres NO SUPERATS es recuperaran tal i com cada departament estipula.
Pel que fa a l’ESO, aquest curs escolar NO hi haurà una setmana de PROVES DE SUFICÌENCIA al
JUNY per a recuperar aquells trimestres de les matèries no superades. Cada departament
preveu les recuperacions i els mecanismes de superació de la matèria durant el curs.
NOMÉS L’ALUMNAT DE 4t d’ESO realitzarà una setmana de PROVES DE SUFICIÈNCIA al juny,
en horari de TARDA. L’alumnat serà informat mitjançant reunió amb el/la tutor/a i les famílies
ho seran per la plataforma iEduca. A més, es confeccionarà i penjarà a la pàgina web un
calendari de recuperacions per a la setmana del 18 al 22 de juny.

Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors
Per a les matèries de cursos anteriors no superades (matèries PENDENTS) cada Departament
estableix el seu mecanisme de recuperació (ja sigui fent un examen de recuperació, lliurant un
treball, aprovant la corresponent matèria del nivell següent, etc). En cas que sigui un examen,
caldrà estar atents al calendari de recuperació de matèries pendents del qual els tutors
informaran al grup classe i que també es penjarà a la pàgina web del Centre. Cada família rebrà
un comunicat per escrit i per mail (iEduca) recordant les dates d’aquestes recuperacions. Les
dates dels exàmens seran posteriors a la finalització del segon trimestre, normalment dins
l’horari escolar.
Cal RECALCAR que, des del curs 2016-17, les matèries pendents comptabilitzen com una
matèria més suspesa i, per tant, s’han de tenir en compte a efectes de promoció o graduació
de l’etapa.

Proves extraordinàries (SETEMBRE)
Durant el més de setembre es realitzaran les proves extraordinàries de recuperació per a
l’alumnat que no hagi superat totes les matèries en l’avaluació final ordinària de juny.
Cada Departament didàctic és el responsable d’elaborar aquestes proves extraordinàries.
Després de les proves extraordinàries tindrà lloc una sessió d’avaluació final extraordinària.
L’equip docent, actuant de manera col·legiada, valorarà la maduresa acadèmica de l’alumne/a
en relació amb les competències bàsiques del nivell.

Recuperació del crèdit de síntesi
Els crèdits de síntesi NO superats es recuperen al setembre tot seguint les indicacions que doni
la coordinació pedagògica a través del/de la tutor/a del grup classe. Si no es recuperen el
setembre, cal aprovar el crèdit de síntesi del curs següent o bé el projecte de recerca per tal de
superar aquesta màteria pendent.

Criteris generals de pas de curs i d’etapa
L’alumne/a de 1r d’ESO a 3r d’ESO pot promocionar de curs amb dues matèries suspeses. Cal
puntualitzar que la nota del global optatiu comptabilitza com una nota més ja que engloba les
matèries optatives i el crèdit de síntesi.
L’alumnat amb un Pla Individualitzat (PI) pot promocionar, si així ho consideren la junta
d’avaluació i la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), amb més matèries suspeses.
L’alumnat de 4t d’ESO obté el graduat en Educació Secundària Obligatòria si supera totes les
matèries curriculars. En situacions excepcionals, i a criteri de la junta d’avaluació, pot obtenir
el títol amb dues matèries suspeses les quals s’identificaran amb un asterisc (*) indicant que la
junta d’avaluació les ha aprovades atenent a la seva maduresa, trajectòria acadèmica,
orientació professional, etc. Una matèria que s’ha abandonat i no treballat durant el curs
acadèmic, DIFÍCILMENT serà susceptible d’aprovar per junta amb un asterisc (*).
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