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CRITERIS D'AVALUACIÓ (CURRÍCULUM) CRITERIS D'AVALUACIÓ (CURRÍCULUM) 

Currículum   TIC   I i TIC II   Batxillerat   (Portal CEICE)  

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (PROGRAMACIÓ)CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (PROGRAMACIÓ)

Estos criteris han estat consensuats amb l'alumnat.

NOTA AVALUACIONS:

• TREBALL DIARI: 25 %

• TREBALLS: 25 %

• EXAMEN: 50%

L’alumnat pot anar preguntant al llarg del trimestre les notes treballs.

Els continguts del examen seran els dels treballs entregats.

Hi ha que traure al menys un 3 en l’examen per a poder aplicar els percentatges. Si la

nota de l’examen es inferior a 3 la nota de l’avaluació serà la de l’examen. I si la nota

de l’examen és major que la nota de l’avaluació després d’aplicar els percentatges, la

nota de l’avaluació será la de l’examen.

La professora pot decidir que un/a alumne/a no tinga que realitzar l’examen si ja ha

demostrat els coneixements al llarg del trimestre, en eixe cas la nota de l’avaluació

serà la nota de classe: treball diari més treballs.

Cada falta d’assistència no justificada resta 1 dècima de la nota final de l’assignatura.

Cada part resta 0.25 de la nota final del trimestre. Si és part greu resta 0.5 de la nota

del trimestre.

Cada falta de respecte als companys/es o professorat restarà de la nota de l’avaluació

1/2

http://www.ceice.gva.es/documents/162640733/162655315/TIC+-+BACH+(PDF)/a6722c3e-6673-4422-b9d5-458735544433
http://www.ceice.gva.es/documents/162640733/162655315/TIC+-+BACH+(PDF)/a6722c3e-6673-4422-b9d5-458735544433
http://www.ceice.gva.es/documents/162640733/162655315/TIC+-+BACH+(PDF)/a6722c3e-6673-4422-b9d5-458735544433
http://www.ceice.gva.es/documents/162640733/162655315/TIC+-+BACH+(PDF)/a6722c3e-6673-4422-b9d5-458735544433


fins 0.5 punts.

De manera implícita la actitud és el 5%, els procediments el 70% i els conceptes el

25% encara que estos percentatges no s’aplicaran matemàticament.

LA NOTA DE L’ASSIGNATURA A JUNY:

Mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. Si aquesta és menor que 5,

caldrà  presentar-se  a  l'avaluació  extraordinària  només  amb  els  continguts  dels

trimestres suspesos.

PROVES AVALUATIVES (PROGRAMACIÓ)PROVES AVALUATIVES (PROGRAMACIÓ)

• Exercicis o treballs d′entrega obligatòria, ja siga individualment o en grup.

• Presentacions orals de xociotets treballs d′investigació.

• Exàmens.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ (PROGRAMACIÓ)SISTEMA DE RECUPERACIÓ (PROGRAMACIÓ)

PROVA EXTRAORDINÀRIA:

• Si  l’assignatura  està  suspesa  a  juny,  caldrà  presentar-se  a  un  examen

extraordinari amb tots els continguts del curs.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ DE PENDENTSSISTEMA DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS
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