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1º y 2º  FPB

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

L'avaluació serà bàsicament formativa, és a dir, el progrés de l'alumne o alumna serà avaluat con-

tínuament de manera que es puga conéixer el seu estat actual i la seua evolució. Es pretén que

l'alumnat sempre tinga disponible,  abans de començar una tasca,  tota la informació relativa a

l'avaluació d'aquesta. L'alumnat haurà de ser capaç, en una bona part de les tasques, d’autoava-

luarse per a comprovar la qualitat del seu treball. Una vegada autoavaluat, a criteri del professorat,

es podrà realitzar una avaluació del professorat i indicar a l'alumnat els punts a millorar. Finalment

es realitzarà l’avaluació definitiva.

Es realitzaran  tasques individuals  encara  que  la  majoria  seran en  grup seguint  metodologies

cooperatives.

Es realitzarà una avaluació de cada tasca realitzada per l'alumnat segons algun dels següents mè-

todes segons criteri del professorat responsable d'aquesta:

●        Autoavaluació.

●        Coavaluació entre companys de grup de base o entre diferents grups.

●        Avaluació del professorat.

●        Combinació ponderada dels sistemes anteriors.

S'utilitzaran els següents instruments d'avaluació:

●        Observació diària.

●        Rúbriques.

●        Checklist.

●        Llistes de valoració.

●        Qüestionaris.

●        Exàmens.
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Criteris de qualificació

La nota de mòdul formatiu (butlletí) serà la nota oficial de cada mòdul i serà calculada com la mitja

ponderada de:

●        Nota global de tasques (10%)

●        Nota de matèria (60%)

●        Nota de treball en equip i actitud (30%) 

Per al càlcul anterior es tindran en compte les següents notes auxiliars:

●        Nota de tasques: La nota de cada trimestre es realitzarà amb la mitjana ponderada de

totes les tasques desde el inici del curs. La ponderació es realitzarà per mitjà del nombre

de sessions dedicades. La nota podrà ser matisada per la participació de l'alumnat en les

tasques de grup basant-se en la informació proporcionada per ell o ella i els seus compan-

ys o companyes així com pel professor. 

●        Nota de treball en equip i actitud:  La nota de cada trimestre es realitzarà amb la mitjana

ponderada de dues notes:

o    Karma: Sistema de punts positius i negatius que s'atorguen a l'alumnat segons el

seu compliment de les normes consensuades amb ells. Es poden guanyar punts de

karma realitzat serveis a la comunitat o per activitats extra de les tasques o per bon

comportament.  Els  punts  de karma s'atorguen a criteri  del  professorat.  IMPOR-

TANT: Si el karma es menor que 0 no es realitzarà la mitjana amb la resta de notes

i a l'alumne/a li correspondrà un 4 en cas de tindre 5 o més en realitzar la mitjana

ponderada a dalt indicada.  Aquest apartat serà un 60% de la nota de treball en

equip i actitud sense perjudici del límit anterior.

 Avaluacions d'actitud: Es realitzaran de forma periòdica avaluacions d'actitud individualitza-

des (acte, coavaluacions i avaluacions del professor). Es realitzarà la mitjana ponderada

desde l’inici de curs. Aquest apartat serà un 40% de la nota de treball en equip i actitud.

●        Nota de matèria:  La nota de cada trimestre de cada matèria es realitzarà amb la mitjana

aritmètica de la nota de tots els continguts o criteris de cada matèria. La nota de cada con-
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tingut es realitzarà amb la mitjana ponderada (per el pes assignat a la tasca, normalment

major si es tracta d’un sprint d’avaluació) de tots el ítems (elements de les rúbriques o al-

tres instruments d'avaluació), associats a cada uno desde l’inici de curs. Esta és una nota

auxiliar per a conèixer com va l'alumnat en cada matèria concreta i s'utilitzarà, junt amb la

resta de notes, per a calcular la nota del butlletí. 

 A més es calcularà la següent nota auxiliar per a tindre una visió global de l'alumnat en el projec-

te:

●        Nota global de projecte: Mitja ponderada de la nota de tasques (70%) i la nota de treball

en equip i actitud (30%) 

A continuació presentem un esquema del càlcul de notes:

Nota final de juny

 Mitjana aritmètica de les avaluacions realitzades. Si esta és menor que 5, caldrà presentar-se a

l'avaluació extraordinària de juliol. 

Avaluació extraordinària de juliol 

Si el mòdul està suspès al juny, caldrà presentar-se a una prova en l'avaluació extraordinària amb

tots els continguts de la matèria.

 Recuperació de mòduls pendents de 1r

●        Es podran recuperar tant els mòduls d'àmbit de 1r de FPB com el de FOL amb la supe-

ració dels mòduls corresponents de 2n de FPB durant la 1a i la 2a avaluació. 

 

●        A més, l'alumnat haurà d'entregar i obtindre la puntuació requerida en les tasques que puga

sol·licitar  el  professorat  de  2n  responsable  d'estos  mòduls,  en  el  cas  que  ho  considerara

necessari. És possible que el professorat no considere necessari cap treball addicional però això

quedarà sempre al seu criteri.
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