
CRITERIS D'AVALUACIÓ I 
RECUPERACIÓ ESO

Assignatura: CASTELLÀ 

Curs: 3r ESO 

Avaluacions trimestrals: 

1. Es realitzaran proves o activitats contínues d'avaluació al llarg de les unitats 
treballades durant l'avaluació. 

2. El projecte de Biblioteca a l’aula s’avaluarà diàriament mitjançant un full de 
seguiment i es veurà reflectit dins de la competència específica 7. 

3. El projecte de Biblioteca a l’aula s’avaluarà a través d’un vídeo es veurà reflectida la 
puntuació a les competències específiques 3, 4, 7 i 8. 

4. Es realitzaran dictats, la qualificació dels quals es veurà reflectida a la competència 
específica 5. 

5. Es realitzaran proves específiques de comprensió lectora avaluables (CE 4) i 
comprensió oral (CE 2). 

6. Al llarg del curs s'aniran elaborant diferents expressions escrites i d'altres activitats
relacionades amb les diferents tipologies textuals que s'estudien al llarg del curs. La
qualificació es veurà reflectida a la competència específica 5. 

7. Es lliurarà material treballat a l’aula en tasques, dossiers, activitats digitals 
associades a les diferents competències específiques. 

8. El pes de cada competència específica en l’avaluació és el següent: 
CE1: 5% 
CE2: 10% 
CE3: 15% 
CE4: 15% 
CE5: 15% 
CE6: 5%
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CE7: 5% 
CE8: 10% 
CE9: 15% 
CE10: 5% 

A cada avaluació parcial es mantindrà el pes de cada CE treballada. 

9. L'alumne aprovarà l'avaluació si la qualificació obtinguda en aplicar el criteri de 
l'apartat 8 és AS, AN i AE.

Recuperació d'avaluacions: 

1. L’alumnat podrà recuperar la primera i/o la segona avaluació superant una tasca 
assignada durant la següent avaluació.: 

2. L’avaluació global se supera si la mitjana de les tres avaluacions és igual o superior 
a AS.

Nota final: 

La nota final de curs s'obtindrà fent la mitjana aritmètica de les notes corresponents a les 
tres avaluacions. Si la nota mitjana és igual o superior a 2, s'aprovarà la matèria.

Avaluació extraordinària: 

Recuperació de cursos anteriors: 

En cas de cursos anteriors suspesos, la superació del curs actual comportarà 
automàticament la recuperació d’aquests. El professorat podrà considerar la
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recuperació de cursos anteriors en cas de millora, malgrat no se superi el curs 
actual.
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