CRITERIS D'AVALUACIÓ I
RECUPERACIÓ ESO

Assignatura: RELIGIÓ
3rESO

Curs:

Avaluacions trimestrals:
1. L'alumne haurà de presentar els exercicis i les activitats treballades a l'aula i acabades
en el moment que el professor les demani.
2. Les qualificacions seran les següents: NA (No assoliment): 0 – 1.9, AS (Assoliment
satisfactori): 2 – 2.7, AN (Assoliment notable): 2.8 – 3.5, AE (Assoliment excel·lent): 3.6 –
4
3. L'alumne aprovarà el trimestre si la qualificació obtinguda en aplicar el criteri de
l'apartat 2 és igual o superior a 2.
Recuperació d'avaluacions:
1. Per recuperar la 1ª o 2ª avaluació l'alumne haurà de presentar allò que ha quedat
pendent d'entrega. La nota màxima serà sempre d'assoliment satisfactori.
2. Si la 3ª avaluació queda suspesa però s'aprova tot el curs per la mitjana de la nota
final, no caldrà recuperar-la. Si queda suspesa i el curs també, es recuperarà en
l'avaluació extraordinària juntament amb tot el curs.
Nota final:
1. La nota final del 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'aprova la matèria.
2. En cas que l'alumne suspengui una única avaluació i la nota de mitjana de curs sigui
igual o superior a 2, es considerarà que l'alumne aprova el curs.
Avaluació extraordinària:
1. PROVA EXTRAORDINÀRIA DE RECUPERACIÓ: l'alumne haurà de presentar allò que
ha quedat pendent d'entrega i fer unes activitats específiques i presentar-les el dia de la
prova per recuperar la nota de procediments.
2. La prova es realitzarà abans de finalitzar el curs.
Recuperació de cursos anteriors:
1. Donat que la matèria té una continuïtat clara, al curs següent, l'assoliment d'aquest,
suposarà la recuperació del curs anterior.
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