Criteris i eines d'avaluació tercer trimestre, així com l'avaluació final
modificats per la situació de l'estat d'alarma, i per tant pel confinament
en els domicilis:
Una vegada que ens hem posat en contacte amb tot l'alumnat, i les connexions
són del 99%, passem a definir els criteris i instruments per a la tercera avaluació
i la qualificació final de curs:
La qualificació de final de curs s'ha vist modificada, seguint les indicacions
definitives de conselleria, el nostre centre estipula que la nota de la primera
avaluació suposarà un 50% de la nota, la de la segona un altre 50% i la de la
tercera tan sols podrà influir positivament en la nota amb 1 punt com a màxim en
la nota final en 1r,2n i 3r ESO, i 2 punts en 4t ESO i Batxillerat, MAI PODRÀ
BAIXAR LA NOTA MITJANA DEL CURS OBTINGUDA DE LES DUES PRIMERES.
En aquesta última es reforçaran i potenciaran tots els continguts fins hui, i la
impartició de continguts nous serà a manera formativa i de diagnòstic.
L'avaluació d'aquests sempre serà per a afermar la nota reeixida fins al moment
del confinament, o en el seu cas augmentar-la.
Per a avaluar el tercer trimestre utilitzarem els següents instruments:
1.- Participació activa i responsable en les classes en línia (online).
2.- Entrega de les tasques i activitats en el termini requerit i que aquestes
s’ajusten a les característiques requerides (contingut, orde, ortografia, cal·ligrafia,
etc.).Cal dir que el contingut d’el·laboració pròpia tindrà un valor important.
3.-En el cas que els dos punts anteriors es complisquen i que l’alumne/a no haja
suspés cap de les avaluacions anteriors en el període presencial, podrà fer una
prova oral per sumar la puntuació màxima que es diu dalt.
4.-En cas de tornar a l’aula es podrà fer una prova escrita.
Per a aquells que tinguen alguna avaluació pendent, ens posarem en contacte
URGENTMENT amb vosaltres per a tractar la manera de recuperar-les.

