
D E P A R TA M E N T  D ' I N F O R M ÀT I C AD E P A R TA M E N T  D ' I N F O R M ÀT I C A

MATÈRIA:                                                 INFORMÀTICA

NIVELL:                                                        3r ESO

CRITERIS D'AVALUACIÓ (CEICE)CRITERIS D'AVALUACIÓ (CEICE)

Currículum Informàtica 1ESO-2ESO-3ESO

CRITERIS DE QUALIFICACIÓCRITERIS DE QUALIFICACIÓ

• La  nota  de  cada  avaluació  serà  la  mitja  ponderada  atenent  als  següents
percentatges:

◦ 40% : Proves avaluatives individuals (Exàmens, Kahoots...).

◦ 40% : Activitats,  treballs, projectes, ja siguen individuals o grupals,  fets a
classe.

◦ 20% : Actitud (Assistència, puntualitat, comportament, participació, cura del
material informàtic).

• Si l'alumnat falta  a una prova avaluativa, cal  que porte un justificant  amb el
motiu que li va impedir presentar-se. Si no ho porta ni ho justifica correctament,
tindrà un 0 com a nota de la prova.

• Les activitats d’ampliació  que es puguen fer  al  llarg de l’avaluació de forma
voluntària,  tindran  una  ponderació  que  la  docent  comunicarà  a  l’alumnat  i
possibilitarà una millora en la seua nota de l'avaluació.

• L'alumnat  que  haja  perdut  l’avaluació  continua  per  acumulació  de  faltes
d’assistència tindrà una prova final a juny sobre tots els continguts del curs. En
cas  de  no  superar  aquesta  prova,  tindran  que  presentar-se  a  la  prova
extraordinària.

PROVES AVALUATIVESPROVES AVALUATIVES

• Realització d′activitats i petits projectes.

• Realització d'exàmens Kahoot, Aules...

• Realització de proves autoavaluatives.

• Participació en fòrums, blogs, wikis...
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http://www.ceice.gva.es/documents/162640733/162655311/Inform%C3%A1tica/9b1b36c1-35b4-4e4c-b95e-06237243a764


SISTEMA DE RECUPERACIÓSISTEMA DE RECUPERACIÓ

AVALUACIÓ NO SUPERADA:

• Si la mitja ponderada de l'avaluació és <5, aquesta estarà suspesa. En aquest

cas,  si  la  nota  és <3,  l′alumnat  tindrà  que presentar-se obligatòriament a  la

recuperació. Si la nota és >=4 i <5, podrà presentar-se a la recuperació o bé,

confiar en una millora de la nota en la següent avaluació, amb la intenció de

compensar la nota suspesa. 

• La nota màxima que l’alumnat pot obtindre en una recuperació és de 6.

• La tercera avaluació no té recuperació ja que la nota al butlletí de notes serà la

mitjana  aritmètica  de  les  tres  avaluacions.  Si  l'alumnat  suspèn  la  tercera

avaluació i la mitja de les 3 avaluacions és <5, tindrà tot el curs suspés i haurà

de presentar-se a la prova extraordinària.

NOTA FINAL DE JUNY:

• Mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. Si aquesta és <5, caldrà presentar-se a

l'avaluació extraordinària.

PROVA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL:

• Si  l'assignatura.  està  suspesa  al  juny,  caldrà  presentar-se  a  l'avaluació

extraordinària, amb tots els continguts de la matèria.

• La  prova  extraordinària  consistirà  en  la  realització  d'una  prova  presencial  o

lliurament d'un treball.

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

de recuperar-la serà la següent:

• Si l'alumne/a aprova les dues primeres avaluacions de 3r ESO, tindràs aprovada

l'assignatura de 2n ESO pendent. Sinó, haurà de presentar-se a la Recuperació

de Pendents  (maig)  que consistirà  en la  realització  d'una prova o lliurament

d'uns treballs. 

• La informació sobre aquesta recuperació estarà accessible mitjançant la pàgina

web del departament i també al tauló de Secretaria.
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