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

La manera de qualificar a  l'alumnat es compondrà d'una part  conceptual  en forma
d'examen o treball de recerca (conceptes) i dels diferents exercicis pràctics i projectes
realitzats en classe (pràctiques).
Es tindrà en compte també l'actitud, segons el barem següent:

• Conceptes: 40% 
• Procediments: 40%
• Actitud: 20%

La nota conceptual serà la nota mitjana de tots els exàmens realitzats, de manera que
si algun dels exàmens no supera el 3,5 no es podrà fer mitjana amb la resta d'exàmens
i  l'avaluació  estarà  suspesa.  En  cas  contrari,  a  partir  d'aquesta  nota  conceptual
s'obtindrà la mitjana ponderada amb la resta d'apartats.

Si un alumne/a faltara a un examen, haurà d'aportar un justificant sobre el motiu que li
va impedir realitzar l'examen. Si no ho aporta, no es repetirà l'examen.

Per a poder aprovar un trimestre, és necessari aconseguir una  qualificació mínima
de 5 punts.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en les tres
avaluacions, sempre que totes les avaluacions estiguen aprovades.

Es supera l'avaluació final si la nota mitjana és igual o superior a 5 punts.

En cas de no superar l'assignatura en l'avaluació final ordinària de Juny, tindran la
possibilitat de presentar-se a la prova extraordinària de Juliol.

L'alumnat que haja perdut l'avaluació contínua per acumulació de faltes d'assistència,
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tindran una prova final en juny sobre tots els continguts del curs. En cas de no superar
aquesta prova, tindran la prova extraordinària de juliol.

En  tots  els  exàmens  i  treballs  presentats  es  valoraran  diversos  aspectes  com  la
cal·ligrafia, l'ortografia, respostes amb oracions amb sentit complet, l'ordre i la neteja.

D'aquesta manera es podrà pujar la nota fins a 1 punt en els exàmens i treballs que
complisquen amb els criteris anteriors, és a dir, estiguen ben redactats i sense faltes
d'ortografia.  D'altra  banda,  es comptabilitzarà  un descompte  per  falta  de  0,25 i  un
descompte per error en l'accentuació de 0,10 fins a un màxim d'1 punt. No se sumarà
ni es restarà quan hi haja una sola falta o fins a tres titlles puntuals.

PROVES AVALUATIVES (PROGRAMACIÓ)PROVES AVALUATIVES (PROGRAMACIÓ)

• Realització d′exercicis i activitats proposades durant el desenvolupament de les 

unitats.

• Realització d'exàmens per als temes teòrics.

• Realització de proves d'autoavaluació.

• Lliurament del treballs pràctics realitzats individualment o en grup.

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

Per  als  alumnes  que  no  superen  una  determinada  avaluació,  es  considerarà  la

realització d'una recuperació en la següent avaluació. No hi haurà recuperació de la

tercera avaluació, i en cas que un alumne o alumna no supere la tercera avaluació,

tindrà l'opció de recuperar-la amb la prova extraordinària de juliol.

En el cas que no s'aconseguiren els objectius mínims de l'assignatura en l'avaluació

final,  serà  necessari  superar  tots  els  continguts  de  l'assignatura  en  les  proves

extraordinàries de juliol. En aquest cas queda segons el parer del professorat proposar

treballs de recuperació a entregar en les proves extraordinàries de juliol o bé una prova

pràctica oral (enfront de l'ordinador) i/o escrita.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ DE PENDENTSSISTEMA DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS

En el cas que existisca alumnat amb l'assignatura pendent d'un altre curs, la manera
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de recuperar-la serà la següent:

- Si l'alumnat està matriculat de l'optativa durant el curs actual, es considerarà

aprovada si aprova les dues primeres avaluacions del present curs.

- Si  l'alumnat  no  està  matriculat  de  l'optativa  durant  el  curs  actual,  haurà  de

realitzar un examen de recuperació. Si obté un 5 o més en aquest examen, es

considerarà superada la matèria.
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