
 

 

  

 

Benvolguts pares i mares d’alumnes, 

 

La direcció del Col·legi Lluís Vives ha considerat oportú fer-vos arribar novament aquest document 

en què pretenem resumir els aspectes bàsics que en matèria d’avaluació i qualificació regiran per al 

present curs 2021-22. Alguns dels següents punts són normatives internes del centre consensuades 

al si de la Comissió de Coordinació Pedagògica i totes elles s’adapten a la legislació vigent en 

matèria educativa. Tot el sistema avaluador que us presentam, però, queda supeditat a les possibles 

modificacions legals que al llarg del present curs pugui introduir la Conselleria d'Educació i 

Formació Professional. 

 

 

I. Sobre el SISTEMA D'AVALUACIÓ. 

 

1. Les qualificacions s’establiran dins un barem que va entre 1 i 10. 

2. Les qualificacions oficials de final d’avaluació i de final de curs s’expressaran en forma 

d’un sol nombre enter entre 1 i 10 acompanyat de la correspondència conceptual 

d’acord amb la següent assignació:   

1-4 → IN   7-8    → Nt 

5    → SF   9-10  → EX 

6    → B   

3. Els professors, en les notes diàries, podran qualificar amb decimals (per ex.: 6,25). 

4. L’examen d’avaluació tendrà una vàlua d’un 50% sobre la nota global de l’avaluació. 

5. La resta d’exercicis, treballs, controls parcials, feina diària, participació,... de l’avaluació 

tendran un valor total del 50% sobre la nota global d’avaluació. 

6. Els criteris per adjudicar la nota del 50 % relatiu a les notes diàries (exercicis, 

treballs, controls parcials, feina diària, participació,...) a un alumne/a els haurà 

d’elaborar cada Dpt. Didàctic d’acord amb les característiques de les seves pròpies 

assignatures. En qualsevol cas, els criteris decidits seran difosos entre els alumnes que 

en tendran perfecte coneixement.  

7. Examen final. És obligatori i tendrà el mateix valor que una avaluació de manera que la 

nota final de curs serà la mitjana entre les tres avaluacions (=75%) i l’examen final 

(=25%).  

8. Per realitzar els exàmens d'avaluació i finals de 3r i 4t d’ESO s'establirà un calendari 

d'exàmens en què els alumnes no tendran classe. 

Donada la situació sanitària, la necessitat de realitzar els exàmens presencials i alhora 

mantenir una distància de seguretat, els alumnes només seran convocats a les hores de les 

proves. 

 

 

II. Sobre el SISTEMA DE RECUPERACIONS. 

 

9. Hauran de realitzar les proves de recuperació tots els alumnes que no hagin aprovat 

l’avaluació (menys de 5 de mitjana) o que no hagin estat avaluats per manca de 

qualificacions i sempre a criteri del professor respectiu. 

10. Les recuperacions es realitzaran durant la següent avaluació. L’alumnat també podrà 

realitzar les recuperacions per millorar la nota..  

11. Recuperaran les assignatures suspeses els alumnes que obtinguin una nota igual o 

superior a 5. La nota final d’una avaluació recuperada s’obtindrà fent una mitjana 

aritmètica entre la qualificació de la prova de recuperació i la nota mitjana de l’avaluació 

SISTEMA D’AVALUACIÓ PER A 3r-4t D’ESO 

 



suspesa. De l’aplicació d’aquesta mitjana, però, no se’n podrà derivar un suspens si la 

prova de recuperació està aprovada amb una qualificació de 5 o superior. 

 

 

III. Sobre la convocatòria EXTRAORDINÀRIA* 

 

12. Els alumnes que, després de la sessió de la Junta d'Avaluació Final de Juny, tenguin una 

o més assignatures suspeses hauran de presentar-se a la convocatòria extraordinària.. 

13. Recuperaran l’assignatura suspesa tots els alumnes que hagin obtingut una qualificació 

igual o superior a 5..  

 

IV. Sobre la PROMOCIÓ i TITULACIÓ* 

 

14. Els alumnes de 3r d'ESO promocionaran al curs següent quan hagin superat totes les 

matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han 

de repetir curs quan tenguin una  avaluació negativa en tres o més matèries o en dues 

matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua 

castellana i literatura. En aquest cas hauran de recuperar-les en successives convocatòries 

extraordinàries. 

15. El títol de graduat en educació secundària obligatòria s’obté en superar el quart 

curs. Per tant, els alumnes de 4t d'ESO que hagin aprovat totes les assignatures que 

conformen el currículum de l'etapa d'ESO obtindran el Graduat en Ensenyament 

Secundari Obligatori (GESO). Cal destacar molt especialment que a l'hora de recomptar 

el número d'assignatures suspeses també computaran les matèries no superades de 

cursos d'ESO anteriors. 

16. Per a qualsevol altre aspecte de major concreció, complexitat o excepcionalitat 

contemplat en la llei i que pugui afectar algun alumne/a en particular, quedam a la vostra 

disposició per a tot tipus d’aclariments o suggeriments. 

 

*IMPORTANT: POSSIBLES NOVETATS 2021-2022: 

Segons el Servei d’Ordenació Educativa i d’acord amb l’esborrany de Reial decret sobre 

l’avaluació, promoció i titulació (pendent de publicació per part del Ministeri) i que serà d’aplicació 

aquest curs 2021-2022, a tots els cursos d’ESO s’elimina l’avaluació final extraordinària, és a 

dir, només es farà l’avaluació final ordinària del mes de juny, desapareix la de setembre. 

Els possibles canvis es confirmaran i seran definitius en el moment de la publicació al BOE del 

Reial Decret abans esmentat. 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f7d52fad-bb06-4117-b4d1-3ce8e4111376/1-texto-prd-29-06-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f7d52fad-bb06-4117-b4d1-3ce8e4111376/1-texto-prd-29-06-21.pdf
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