
PERCENTATGES DE LA 3ª AVALUACIÓ. 2n d’ESO B,C I D.      PROFESSORA: MARINA DOMINGO 

 

ACTIVITAT: LECTURA (20%) 

DESCRIPCIÓ Bé/fet (20%) Regular/fet (10%) No fet (0%) 

-Lectura del llibre proposat (L’àmfora fenícia o 
Les Bruixes). 
- Treball audiovisual: Som booktubers. 
- El text amb les instruccions está a AULES. 

-S’ha lliurat el treball i té les 
característiques 
proposades. 

- S’ha lliurat el treball però no té totes les 
característiques proposades.  

-No s’ha lliurat el 
treball. 

 

ACTIVITAT: TREBALL (20%) 

DESCRIPCIÓ FET (0,1%-20%) NO SUPERAT (0%) 

Tasques variades a AULES:  
- Lliurament de les activitats del tema 7.  
-Lliurament de les diferents activitats proposades. 
-Puntualitat, compliment de terminis. 
-Cura amb la presentación de les activitats: títols, lletra llegible, correccions 
fetes… 
 
-El lliurament del  treball es demanarà de manera periòdica, no 
setmanalment. 
 

- L´alumne demostra que ha fet les 
activitats, les ha corregides i té cura de la 
seua presentació. 
- El percentatge variarà depenent de la 
totalitat de les activitats lliurades. 

-L’alumne no presenta les 
activitats de cap manera. 

 

 



 

ACTIVITAT: PROJECTE FINAL (50%) 

DESCRIPCIÓ FET (0’1-50%) No fet (0%) 

-Treball audiovisual individual o en 
parella. 
-Tota la informació es troba a 
Aules. 
- Puntualitat, compliment dels 
terminis. 

- La nota del treball 
variarà segons les 
directrius/condicions que 
s’han proposat i el seu 
compliment o no. 

- No s’ha lliurat. 

 
 

ACTIVITAT: PROVA ESCRITA DEL TEMA 6 (10%) 

DESCRIPCIÓ (0,1-10%) NO FET (0%) 

-Abans d’acabar el 2n trimestre, gran part de l’alumnat va fer una 
prova escrita (12/3/2020) que havia estat treballada a l’aula pel mateix 
alumnat. Una part d’aquests alumnes no la feren per causes 
justificades  i per tant comptarà com un treball d’aula, de manera que 
el greuge comparatiu no siga tan gran. 

- La nota variarà depenent de la nota 
obtinguda a la prova. 

 

 

TREBALLS OPCIONALS 
AVALUABLES 
 

 Els treballs opcionals avaluables sempre ajudaran a obtindre una major qualificació, mai el contrari. És recomanable fer-los en el 
cas d’aquells que han suspès les avaluacions anteriors. 

 


