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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
•

La nota de cada avaluació serà la mitja ponderada en base als següents
percentatges:
◦ 40%: Conceptes (Mitjana de les proves avaluatives)
◦ 40%: Procediments (Mitjana dels exercicis i treballs)
◦ 20%: Actitud (Assistència, puntualitat, comportament, participació, cura del
material informàtic, compliment de les normes d’aula i salut).

•

L'avaluació estarà aprovada si la nota resultant a l’hora de fer la mitjana
ponderada entre els tres anteriors apartats és igual o superior a 5 punts.

•

La nota de la part conceptual serà la nota mitjana de tots el exàmens realitzats o
bé, projectes, de manera que si algun dels exàmens no supera la nota mínima
de 4, no es podrà fer mitjana ponderada amb la resta d’apartats. Es podran fer
recuperacions d’exàmens durant l’avaluació si així el considera el professor.

•

Si un alumne o alumna falta a un examen cal que porte un justificant sobre el
motiu que li va impedir fer l’examen. Si no ho porta ni ho justifica correctament,
tindrà un 0 com a nota de l’examen.

•

Les activitats d’ampliació que es pugen fer al llarg de l’avaluació tindran una
ponderació que el docent comunicarà a l’alumnat, i que es sumaran a la part del
procediments. De igual forma, els treballs d’ampliació seran de caràcter
voluntari i incrementaran la nota de l’avaluació. Totes aquestes activitats
d’ampliació podran incrementar la nota com a màxim en 1 punt.
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•

Cal tindre una nota mínima de 4 tant en la part de conceptes i procediments per
tal de fer mitjana a l’avaluació, no fent-se mitjana si les notes son inferiors a
aquesta nota suspenent l’avaluació. També cal lliurar un mínim del 80% de les
tasques proposades per a ser avaluat a partir del barem explicat en aquest
paràgraf.

•

Si algun alumne o alumna es detecta que ha copiat un examen o projecte tindrà
una qualificació de 1 en l’avaluació. En cas de ser una pràctica es qualificarà
com un 0 aquesta pràctica.

•

Els alumnes que hagen perdut l’avaluació continua per acumulació de faltes
d’assistència tindran 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 de juliol.

•

En tots els treballs, projectes i exàmens presentats pel alumnat es valoraran
aspectes com la cal·ligrafia, faltes d’ortografia, presentació, respostes amb
oracions amb sentit complet, ordre i formatació correcta del document.

•

Els lliuraments de tasques fora del termini marcat pel docent tindran una nota
màxima de 8.

•

Si el docent amonesta a l’alumnat amb un part o el Boss, es baixarà la nota
d’actitud un 0,25 per cada un.

•

Totes les tasques cal que es lliuren mitjançant Aules i no per altres medis.

PROVES AVALUATIVES
•

Exercicis o treballs, ja siga individualment o en grup.

•

Exposicions orals debatudes.

•

Proves de continguts teòric-pràctics. Questionaris. Kahoot, etc.

•

Realització d′activitats a l′aula virtual (participació en fòrums, ...).

SISTEMA DE RECUPERACIÓ
AVALUACIÓ NO SUPERADA:
•

En el cas de no superar una avaluació, l′alumnat pot presentar-se a una
recuperació o bé, confiar en una millora de la nota en la següent avaluació, amb
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la intenció de compensar la nota suspesa. La nota màxima que l’alumnat pot
obtindre en les recuperacions és de 6.
•

La recuperació de les avaluacions no superades es farà al mes d’abril o maig.

•

La tercera avaluació no té recuperació ja que la nota al butlletí de notes serà la
mitjana aritmètica de les tres avaluacions. Si algun alumne o alumna suspès la
tercera avaluació es considera que té tot el curs no superat i per tant haurà de
presentar-se a la prova extraordinària de juliol amb tots els continguts de
l’assignatura.

NOTA FINAL DE CURS:
•

Mitjana simple de les 3 avaluacions. Si aquesta és menor a 5, caldrà presentarse a l'avaluació extraordinària per a superar la matèria.

PROVA EXTRAORDINÀRIA:
•

Si la nota final de curs és menor a 5, la assignatura estarà suspesa i caldrà
presentar-se a l'avaluació extraordinària, amb tots els continguts de la matèria.

•

La prova extraordinària de juliol pot ser un examen amb tots els continguts de
l’assignatura i/o oral enfront de l’ordinador, o bé treballs de recuperació, o una
combinació de tots aquests aspectes. Queda segons el parer del professorat
proposar unes tipus de proves o unes altres.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS
•

Si l′alumna/e aprova les dues primeres avaluacions de 4rt ESO, tindrà aprovada
l'assignatura de 3r ESO.

•

Si l′alumna/e no les aprova, o no està cursant l′optativa aquest curs, haurà de
presentar-se a la Recuperació de Pendents (≈abril) que consistirà en la
realització d'una prova o entrega d'uns treballs mitjançant AULES.
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