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1.             ESO (Educació Secundària Obligatòria)  

Cada bloc de continguts del curs es treballa mitjançant ACTIVITATS d’aula i/o un
PROJECTE si seguim la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i el
treball cooperatiu, o una PROVA OBJECTIVA o varies, si la metodologia aplicada al
bloc no és ABP.

1.1.            Instruments d’avaluació  
Els instruments d'avaluació seran els següents: 

● Observació  directa  i  diària  del  progrés  de  l’alumnat  anotant  els  fets  i
comportaments més destacables.

● Realització  de   les  activitats  i  projectes  proposades  durant  el
desenvolupament dels projectes. 

● Realització de proves objectives, si es considera oportú, amb ítems curts per
als temes teòrics. 

● Realització de proves d'autoavaluació i coavaluació als companys. 
● Lliurament del treball pràctic realitzats individualment o en grup. 
● Observació  de  l'actitud  i  la  participació  durant  el  desenvolupament  de  les

classes. 
● Valoració  de  possibles  exercicis  d'ampliació,  si  n'hi  haguera.  Aquests

quedarien valorats dins de l'apartat de treball a l'aula. 

1.2.         Criteris de qualificació  

Cada  PROJECTE  es  qualificarà  mitjançant  una  rúbrica  que  pot  comprendre
l’autoavaluació, la coavaluació i/o l’avaluació del professorat, i que contemplarà
tant els sabers bàsics com els procedimentals a avaluar. Aquesta rúbrica es posarà
en coneixement de l’alumnat amb l’entrega de l’enunciat del projecte.

Aquesta podria ser una rúbrica d’exemple:

VALORACIÓ 3 2 1 0 PONDERA

Treball individual

Treballa molt i
de manera

independent

Treballa encara
que a vegades

necessita
support

Treballa amb
molt de
support

Apenes
treballa.
Sense
interès.

30,0%

- Pàg. 3/5 -



Criteris qualificació                                                                                        Departament d’Informàtica

Treball en grup

Sempre ajuda
els/les

companys/es

Majoritàriament
ajuda els/les
companys/es

Alguna
vegada ajuda

els/les
companys/es

Mai ajuda
els/les

companys/es
30,0%

Organització del 
treball

Du el treball
completament

organitzat

Du el treball
majoritàriament

organitzat

Du el treball
poc

organitzat

Du el treball
desorganitzat

20,0%

Valoració atorgada 
pel seu equip

Sempre ajuda
els/les

companys/es

Majoritàriament
ajuda els/les
companys/es

Alguna
vegada ajuda

els/les
companys/es

Mai ajuda
els/les

companys/es
20,0%

Les PROVES OBJECTIVES també seran avaluades mitjançant una rúbrica.

La mitjana ponderada de tots els PROJECTES / PROVES OBJECTIVES realitzats
en  una  avaluació,  ens  donarà  la  nota  de  TOTAL_PROJECTES  /  PROVES
OBJECTIVES. 

La mitjana de totes les ACTIVITATS d’aula realitzades en una avaluació ens donarà
la nota de TOTAL_ACTIVITATS.

La nota de cada avaluació es calcula de la següent manera:

50%  TOTAL_PROJECTES / PROVES OBJECTIVES

40%      TOTAL_ACTIVITATS

10%

 Comportament i assistència (50%)

 Actitud i participació a l’aula (50%)

 → Serà  requisit  imprescindible  per  aprovar  l'assignatura  obtenir
almenys la  meitat  de  la  puntuació  d’aquesta  part –.  És  a  dir,  cal
obtenir com a mínim 5 punts sobre el màxim de 10 en aquest apartat, per
a aprovar l'assignatura.

Aquests percentatges podran variar en cada avaluació en funció de la complexitat de
les ACTIVITATS de classe o en el cas de que en alguna avaluació no donara temps
a  finalitzar  un  projecte.  En  aquest  cas,  es  donaria  un  major  pes  al
TOTAL_ACTIVITATS per obtindre la nota final d’avaluació. 
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Es considera  aprovada l’avaluació si la  nota final resultant del càlcul anterior és
major o igual a 5.

Si aquesta  nota  és INFERIOR  a  4,  l'alumnat suspendrà  l'avaluació  i  haurà  de
recuperar-la a l'examen final de la convocatòria de JUNY. 

En  cas  de  que  aquesta  estiga  entre  4  i  5,  es  podrà  promediar  amb  la  resta
d’avaluacions.

La  qualificació global  de les assignatures impartides pel departament d’Informàtica
s’obtindrà  a  partir  de  la  mitjana  aritmètica de  les  qualificacions  obtingudes  en
cadascuna de les avaluacions.

A l’examen final de la convocatòria de JUNY, sols s’haurà de presentar l’alumnat
que haja suspès una o més avaluacions, seguint la següent casuística:

● Si sols s’ha suspès una avaluació amb una nota entre 4 i 5, i la mitjana amb la
resta d’avaluacions dóna una nota major o igual a 5, es considerarà aprovada
l’assignatura i no serà necessari presentar-se a l’examen final de JUNY.

● Si sols s’ha suspès una avaluació amb una nota menor a 4, a l’examen final
de  JUNY sols  haurà  de  presentar-se  a  recuperar  l’avaluació  suspesa.  La
qualificació màxima que obtindrà en aquesta avaluació recuperada serà de
5.

● Si  s’ha  suspès  més  d’una  avaluació,  l’alumnat  haurà  de  presentar-se  a
l’examen final de JUNY de tota l’assignatura. La nota de l’assignatura serà la
nota obtinguda a aquest examen final.

En el cas que l'alumnat falte a clase el 20% de les hores d'una avaluació, caldrà
que es presente de forma obligatòria a l'examen final de la convocatòria de JUNY,
perdent el dret a  obtenir la nota d'eixa avaluació a partir de les notes parcials del
exercicis puntuables de cada unitat didàctica.

La nota final de l’assignatura es pot  arrodonir a l'alça, llegint el llibre proposat pel
departament  (veure  pla  lector  del  departament  d'informàtica)  i  fent  un  treball
seguint les guies dictades pel professorat de l’assignatura.

Totes les Activitats i Projectes hauran d'entregar-se dins del termini indicat pel
professorat, de manera que, el  professorat decidirà si accepta treballs endarrerits
amb una penalització a la nota o directament no els accepta i l'alumnat té un zero en
aquesta nota parcial.
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