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CRITERIS D’AVALUACIÓ (CURRÍCULUM)
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo,

Els criteris d'avaluació són els que responen a la pregunta: què avaluar? Estos criteris són
indicadors sobre quins aprenentatges són els que ha d'aconseguir l'alumne al finalitzar la
Unitat Didàctica. Per tant, fan referència a la consecució de les metes proposades al principi de
la Unitat, és a dir, els objectius didàctics.

Estos s'especifiquen en cada unitat de la programació de àmbit cièntific realitzada pels
departaments de biologia i matemàtiques, on hem diferenciat els criteris d'avaluació mínims
per a aquells alumnes que presenten dificultats.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (PROGRAMACIÓ)

• El 60% correspondrà, en cada avaluació:  a la mitjana aritmètica de les proves realitzades
(orals i/o escrites) sobre una qualificació de 10 en totes elles i/o a treballs (sent un 40%
exàmens i 20% treballs). Competències STEM, CCL, CPSAA,

• El 30% correspondrà a les activitats i treballs realitzats a l'aula i a casa, reflectits en part en
el quadern de treball. Competències CCL, CD, CPSAA, CA, CP

• El 10% restant correspondrà al comportament, l'actitud i l’interés que mostre l'alumne. Les
puntuacions sobre el comportament i l’interés seran independents en cada avaluació.
S’inclourà en aquest apartat l'assistència a classe sense el material necessari, la qual cosa
penalitzarà. Competències CC, CCEC

La qualificació final de la matèria serà la mitjana aritmètica de les qualificacions parcials de
cada avaluació, arredonida segons la valoració del progrés de l'alumne al llarg del curs i del
seu grau d’interés i esforç.

PROVES A LES QUE SERAN SOTMESOS (PROGRAMACIÓ)

 Exàmens escrits

 Treballs de recerca en internet

 Treballs

 Exposicions orals

 Dossiers de pràctiques

SISTEMA DE RECUPERACIÓ

La recuperació de les avaluacions suspeses es realitzarà abans de l’avaluació final.

SISTEMA RECUPERACIÓ PENDENTS

En aquest curs els alumnes no tenen matèries pendents




