
Criteris de qualificació Tecnologia 1 ESO.

Per a obtindre una qualificació positiva en l'àrea de Tecnologia serà necessari complir els
següents requisits:

• Assistir de forma regular a classe, i haver realitzat les tasques encomanades amb
una actitud positiva i respectuosa cap als altres.

• Entregar  el  projecte  elaborat,  junt  amb  la  seua  documentació,  en  els  terminis
establits.

• Portar el quadern individual al dia, complet, net i ordenat.
• Superar les  proves específiques escrites pròpies de l'assignatura amb una  nota

mínima de 4.
• Les faltes d'ortografia descomptaran fins a 0,5 punts

La qualificació de l'alumne en l'àrea de Tecnologia tindrà en compte tots estos aspectes,
així com la participació activa de l'alumne en l'aula, el seu interès i esforç, i el comportament
diari  en  el  desenrotllament  del  treball  individual  i  en  equip,  d'acord  amb  la  següent
ponderació:

 1r ESO  

50 % Nota de teoria + 50% Nota de taller

 Nota teoria  

Llibreta  (20 %) + Proves escrites ( 60 %) + Actitud (20 %)

 Nota taller  

Projecte (60 %) + Informe/activitats  (20 %) + Actitud (20%)

Projecte/activitats  (60 %) + Informe (20 %) + Actitud  (20%)

Els alumnes amb totes les avaluacions suspeses, no aprovaran l’assignatura a juny i hauran
de presentar-se a les proves extraordinàries per tal de recuperar-la.

Els  alumnes  que  suspenguen alguna de  les  avaluacions  de  Tecnologia  durant  el  curs,
podran recuperar-la a juny, presentant el quadern de treball amb les activitats corresponents,
com a condició necessària, i superant una prova específica. Cas de no superar-la, hauran de
presentar-se a la prova extraordinària per tal de recuperar l’assignatura.

Prova extraordinària

Els alumnes que no superen l'assignatura a juny, podran recuperar-la superant una prova



escrita global corresponent als continguts del curs no superat. Si el professor ho considera
convenient es podran plantejar activitats complementàries, les quals s’avaluaran. En este cas,
la  nota  de  la  prova  extraordinària  s'obtindrà  tenint  en  compte  els  següents  percentatges,
sempre i quan la nota de la prova escrita siga igual o superior a 4: 

 Quadern d'activitats                           30 %

 Prova escrita                                      70 %

Recuperació de pendents

Per als alumnes que promocionen i tinguen pendent la Tecnologia, es realitzarà una prova
escrita. Si es considera convenient es podran plantejar activitats complementàries, les quals
s’avaluaran. En este cas, la nota de la prova extraordinària s'obtindrà tenint en compte els
següents percentatges, sempre i quan la nota de la prova escrita siga igual o superior a 4: 

• Quadern d'activitats                           30 %

• Prova escrita                                      70 %, 

El departament oferirà també el seu suport per a resoldre qualsevol tipus de dificultat o
dubte que puga plantejar-se a estos alumnes al llarg del curs. En tot cas, si un alumne amb la
tecnologia pendent de cursos anteriors supera satisfactòriament la Tecnologia del curs en què
està matriculat, es considerarà la matèria com recuperada.

A més l'alumne podrà presentar-se a la prova extraordinària per a recuperar l'àrea pendent
del curs que corresponga.


