
CRITERIS D’AVALUACIÓ I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
ÀMBIT CIENTIFICO-TECNOLÒGIC 1r D’ESO  

Avaluacions

Per qualificar el grau de desenvolupament de les capacitats especificades als objectius del curs, 
s’aplicaran els següents percentatges: 

● Quadern de classe, treballs o activitats pràctiques.........15% 
● Actitud i comportament...................................................10% 
● Proves escrites i orals......................................................60% 
● Projecte interdisciplinari de centre………………………..15% 

Perquè estos percentatges puguen aplicar-se, és necessari que la nota obtinguda en les proves 
escrites siga igual o superior a 3 sobre 10. En cas contrari, la qualificació serà d’insuficient i 
l’alumne haurà de recuperar els continguts avaluats a esta prova. 

La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per 
aprovar l'assignatura. La no realització implicarà el suspès malgrat que la qualificació dels 
exàmens siga d'aprovat. 

● Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen i 
treball, excepte per a paraules noves o tècniques. 

● L'alumne podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes sense justificar 
és igual o superior al 10% 

Avaluació per trimestres: 

Es podran fer dos exàmens en cada trimestre i amb la mitjana (aritmètica o ponderada) dels dos, 
s’obtindrà la nota del trimestre. Encara que determinades unitats podran avaluar-se mitjançant un 
treball individual o per grups. 

Serà necessari tindre una nota igual o superior a 3.5 per poder fer mitjana amb els exàmens del 
trimestre. 

Cada trimestre, una vegada s'ha fet l'avaluació, es podrà fer una prova de recuperació. 

Avaluació final: 

Serà la mitjana de les tres avaluacions. 



Recuperacions 

Aquells alumnes que obtinguin una qualificació d’Insuficient a l’avaluació final del curs podran 
realitzar una prova escrita de recuperació durant el mes de juny/juliol. 

Les proves escrites de recuperació versaran sobre els continguts més elementals coberts al llarg 
del curs, per tal que l’alumne pugui superar l’assignatura. 

Annex COVID: 

En el cas d'un confinament general per les autoritats sanitàries, aquesta assignatura continuarà 
amb el seu desenvolupament de forma online. Els criteris de qualificació presentaran les següents 
variacions: 

● Treballs, activitats i tasques online…………………………………70% 

● Assistència a classes no presencial i interès per la matèria.........30% 

L’assistència es valorarà segons les sessions realitzades online. Aquestes tindran un horari 
acordat prèviament entre l'alumnat i el professorat de la matèria, adaptant-se sempre a les 
necessitats de l'alumnat participant. 



CRITERIS D’AVALUACIÓ I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
TECNOLOGIA 2n D’ESO  

Avaluacions

La qualificació de la matèria avaluada es distribuirà de la següent manera: 

• Proves objectives (exàmens o altres proves conceptuals): 35%, amb una nota mínima de 
4 punts. 

• Procediments: aula taller, expressió gràfica, memòries: 45%, amb una nota mínima de 4 
punts. 

• Actitud positiva davant la materia:  20%, amb una nota mínima de 4 punts. 

- Aquestes tres parts sumaran un 10 com a nota total. 

- La matèria no superada (4 o menys) es recuperarà: 

• Si la part de proves objectives no es supera (menys de 4), i les altres si, es realitzarà una 
prova escrita conceptual. Si la prova de recuperació es supera (més de 5), es tornarà a 
calcular la nota final amb eixa qualificació en la part de proves objectives. 

• Si la part de procediments no es supera (menys de 4), es tornarà a presentar el projecte 
en la data de la recuperació. 

• Si hi ha més d’una part amb menys d’un 4, s’hauran de recuperar totes. 

• Si hi ha més d’una part entre un 4 i un 5, i la nota final surt suspesa, l’alumnat decidirà 
quina part repetirà per aprovar. 

- La nota recuperada serà la mitjana de les tres avaluacions. 

- La matèria quedarà recuperada si la nota és 5 o superior. 

- La nota s'aproximarà a la xifra següent, sempre després d'haver obtingut el 5 en la nota final, a 
partir del decimal 5, és a dir: un 6,5 passarà a ser un 7, i així successivament. 

- Alumnes amb la matèria pendent del curs anterior: hauran de fer un examen al llarg del curs i 
presentar, si així es requereix, treball annex. L’avaluació ha de ser de 5 o superior. 

- En el cas de que l’alumnat no tingui un comportament correcte durant la realització d’una 
activitat i prova puntuable (com parlar, copiar, etc), la nota serà 0.  

Recuperacions 

Aquells alumnes que obtinguin una qualificació d’Insuficient a l’avaluació final del curs podran 
realitzar una prova escrita de recuperació durant el mes de juny/juliol. 

Les proves escrites de recuperació versaran sobre els continguts més elementals coberts al llarg 
del curs, per tal que l’alumne pugui superar l’assignatura. 

Avaluació extraordinària 

La matèria no superada es donarà per aprovada si se supera un examen. La nota ha de ser 
sempre 5 o superior.  A més, es podrà demanar l’entrega d’algun treball pràctic. 



Annex COVID: 

En el cas d'un confinament general per les autoritats sanitàries, aquesta assignatura continuarà 
amb el seu desenvolupament de forma online. Els criteris de qualificació presentaran les següents 
variacions: 

● Treballs, activitats i tasques online…………………………………70% 

● Assistència a classes no presencial i interès per la matèria.........30% 

L’assistència es valorarà segons les sessions realitzades online. Aquestes tindran un horari 
acordat prèviament entre l'alumnat i el professorat de la matèria, adaptant-se sempre a les 
necessitats de l'alumnat participant. 



CRITERIS D’AVALUACIÓ I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
TECNOLOGIA 3r D’ESO  

Avaluacions

Per qualificar el grau de desenvolupament de les capacitats especificades als objectius del curs 
per a cada avaluació, es realitzarà una mitjana ponderada de les següents parts: 

● La part referent al quadern, treballs o activitats pràctiques tindrà un pes del 30% 
● La part del treball diari (dins i fora de l’aula) i la voluntat de participar activament tindrà un 

pes del 10% 
● La mitjana aritmètica de les proves realitzades durant cada trimestre tindrà un pes del 60% 

S’haurà de superar correctament el 50% per arribar a l’aprovat. Perquè estos percentatges 
puguen aplicar-se, és necessari que la nota obtinguda en les proves escrites siga igual o superior 
a 3,5 sobre 10. En cas contrari, la qualificació serà d’insuficient i l’alumne haurà de recuperar els 
continguts avaluats a esta prova. 

La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per 
aprovar l'assignatura. La no realització implicarà el suspès malgrat que la qualificació dels 
exàmens siga d’aprovat. 

● Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen i 
treball, excepte per a paraules noves o tècniques. 

● L'alumne podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes sense justificar 
és igual o superior al 10% 

En el cas de que l’alumnat no tingui un comportament correcte durant la realització d’una activitat i 
prova puntuable (com parlar, copiar, etc), la nota serà 0.  

De les proves realitzades en cada trimestre es farà la mitjana ponderada de la qual s'obtindrà la 
nota del trimestre. Encara que determinades unitats podran avaluar-se mitjançant un treball 
individual o per grups. 

Serà necessari tindre una nota igual o superior a 3.5 per poder fer mitjana amb els exàmens del 
trimestre. 

Cada trimestre, una vegada s'ha fet l'avaluació, es podrà fer una prova de recuperació. 

La nota final serà la mitjana aritmética de les tres avaluacions. 

Recuperacions 

Aquells alumnes que obtinguin una qualificació d’Insuficient a l’avaluació final del curs podran 
realitzar una prova escrita de recuperació durant el mes de juny/juliol. 

Les proves escrites de recuperació versaran sobre els continguts més elementals coberts al llarg 
del curs, per tal que l’alumne pugui superar l’assignatura. 



Avaluació extraordinària 

La matèria no superada es donarà per aprovada si se supera un examen. La nota ha de ser 
sempre 5 o superior.  A més, es podrà demanar l’entrega d’algun treball pràctic. 

Annex COVID: 

En el cas d'un confinament general per les autoritats sanitàries, aquesta assignatura continuarà 
amb el seu desenvolupament de forma online. Els criteris de qualificació presentaran les següents 
variacions: 

● Treballs, activitats i tasques online…………………………………70% 

● Assistència a classes no presencial i interès per la matèria.........30% 

L’assistència es valorarà segons les sessions realitzades online. Aquestes tindran un horari 
acordat prèviament entre l'alumnat i el professorat de la matèria, adaptant-se sempre a les 
necessitats de l'alumnat participant. 



CRITERIS D’AVALUACIÓ I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
TECNOLOGIA 4t D’ESO  

Avaluacions

La qualificació de la matèria avaluada es distribuirà de la següent manera: 

• Proves objectives (exàmens o altres proves conceptuals): 35%, amb una nota mínima de 
4 punts. 

• Procediments: aula taller, expressió gràfica, memòries: 45%, amb una nota mínima de 4 
punts. 

• Actitud positiva davant la materia: 20%, amb una nota mínima de 4 punts. 

- Aquestes tres parts sumaran un 10 com a nota total. 

- La matèria no superada (4 o menys) es recuperarà: 

• Si la part de proves objectives no es supera (menys de 4), i les altres si, es realitzarà una 
prova escrita conceptual. Si la prova de recuperació es supera (més de 5), es tornarà a 
calcular la nota final amb eixa qualificació en la part de proves objectives. 

• Si la part de procediments no es supera (menys de 4), es tornarà a presentar el projecte 
en la data de la recuperació. 

• Si hi ha més d’una part amb menys d’un 4, s’hauran de recuperar totes. 

• Si hi ha més d’una part entre un 4 i un 5, i la nota final surt suspesa, l’alumnat decidirà 
quina part repetirà per aprovar. 

- La nota recuperada serà la mitjana de les tres avaluacions. 

- La matèria quedarà recuperada si la nota és 5 o superior. 

- La nota s'aproximarà a la xifra següent, sempre després d'haver obtingut el 5 en la nota final, a 
partir del decimal 5, és a dir: un 6,5 passarà a ser un 7, i així successivament. 

- Alumnes amb la matèria pendent del curs anterior: hauran de fer un examen al llarg del curs i 
presentar, si així es requereix, treball annex. L’avaluació ha de ser de 5 o superior. 

- En el cas de que l’alumnat no tingui un comportament correcte durant la realització d’una 
activitat i prova puntuable (com parlar, copiar, etc), la nota serà 0.  

Recuperacions 

Aquells alumnes que obtinguin una qualificació d’Insuficient a l’avaluació final del curs podran 
realitzar una prova escrita de recuperació durant el mes de juny/juliol. 

Les proves escrites de recuperació versaran sobre els continguts més elementals coberts al llarg 
del curs, per tal que l’alumne pugui superar l’assignatura. 

Avaluació extraordinària 

La matèria no superada es donarà per aprovada si se supera un examen. La nota ha de ser 
sempre 5 o superior.  A més, es podrà demanar l’entrega d’algun treball pràctic. 



Annex COVID: 

En el cas d'un confinament general per les autoritats sanitàries, aquesta assignatura continuarà 
amb el seu desenvolupament de forma online. Els criteris de qualificació presentaran les següents 
variacions: 

● Treballs, activitats i tasques online…………………………………70% 

● Assistència a classes no presencial i interès per la matèria.........30% 

L’assistència es valorarà segons les sessions realitzades online. Aquestes tindran un horari 
acordat prèviament entre l'alumnat i el professorat de la matèria, adaptant-se sempre a les 
necessitats de l'alumnat participant. 



CRITERIS D’AVALUACIÓ I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1r BATCHILLERAT  

Avaluacions

Per qualificar el grau de desenvolupament de les capacitats especificades als objectius del curs 
per a cada avaluació, es realitzarà una mitjana ponderada de les següents parts: 

La qualificació de la matèria avaluada es distribuirà de la següent manera:
• Proves objectives (exàmens): 90% 

• Procediments, aula taller, expressió gràfica, memòries, i l'actitud positiva: 10% 

- Aquestes dos valoracions donaran el total de la nota que serà un 10. 

- La qualificació positiva es considera a partir de 5. 

- Es farà l'aproximació a partir del decimal 0,5; es adir, un 6,5 passarà a ser un 7 i així 
successivament. 

- La recuperació de la matèria no superada es farà mitjançant un examen després de l'avaluació 
i a l'avaluació final.La nota sempre haurà de ser 5 o superior a 5. 

- La nota final serà la mitjana de les tres avaluacions. 

Avaluació extraordinària:  

L'alumne es presentarà a l'examen en la data assenyalada. Per a superar aquest examen es 
necessita un 5 o nota superior a 5. 

Annex COVID: 

En el cas d'un confinament general per les autoritats sanitàries, aquesta assignatura continuarà 
amb el seu desenvolupament de forma online. Els criteris de qualificació presentaran les següents 
variacions: 

● Treballs, activitats i tasques online…………………………………80% 

● Assistència a classes no presencial i interès per la matèria.........20% 

L’assistència es valorarà segons les sessions realitzades online. Aquestes tindran un horari 
acordat prèviament entre l'alumnat i el professorat de la matèria, adaptant-se sempre a les 
necessitats de l'alumnat participant. 


