
1r ESO: Laboratori de Creació Audiovisual 
 

Els criteris de qualificació es concreten en els següents percentatges per poder valorar-se 
numèricament i obtenir les conseqüents qualificacions. 

1. Valoració dels conceptes (proves, exàmens, etc.): 20 % 

- Qualificació mínima de 3 als exàmens per poder fer mitjana amb els treballs i l'actitud. 

- Si no hi ha exàmens a l’avaluació, els conceptes s’avaluaran mitjançant la valoració dels treballs, 
projectes i de la exposició oral, i la valoració dels procediments comptarà un 80%. 
2. Valoració dels procediments (treballs, projectes, exposició trimestral, etc.): 60 %. 

- Un treball no lliurat farà mitjana com a qualificació de “0”. 
- Perquè l’alumne siga avaluat, cal que haja lliurat almenys el 80% dels treballs demanats en cada 
avaluació. 
- Cal tindre en compte, també, que cada treball pot tindre un percentatge diferent en cada 
avaluació. 
- Hi haurà una exposició trimestral, que dins d’aquest apartat, tindrà una valoració del 20%. 
- Es valorarà el lliurament de treballs en els terminis marcats, així com correcció i neteja. Els 
entregats fora de termini, patiran una reducció de la nota. Si s’entrega un treball fora de termini 
amb una tardança d’una setmana o menys, patirà una reducció de fins a 2 punts. Si s’entrega més 
tard d’una setmana després de la data marcada, la nota màxima serà de 5. 
  3.   Valoració de l'actitud: 20 % 

- Neteja en l ‘ elaboració i presentació dels  treballs. 
- Cura i neteja dels materials i de l' aula. 
- Concentració en les propostes de treball. 
- Actitud positiva i participativa en els treballs cooperatius. 
- Responsabilitat a l' hora de portar el material adequat per a  la realització de les pràctiques. 
- Puntualitat i compliment  dels terminis de presentació fixats. 
- Respecte pel treball propi i el dels companys/es. 

En el cas d’alumnat amb ACIS, els percentatges corresponents són els mateixos, adaptant-se 
els projectes, treballs o la prova segons les necessitats de l’alumne/a. 
 

Sistema de recuperació de les avaluacions 
El sistema de recuperació de les avaluacions es realitzarà de la següent manera: 

- Si el professorat ho creu adient, es farà cada avaluació una prova de recuperació, amb tota 
la matèria acumulada, i/o una recollida selectiva de treballs, a data fixa; o bé, una prova final 
amb les parts i/o el total dels continguts no superats. 

 
- Si l'alumne/a ha suspés per no lliurar tots el treballs i/o pràctiques demanades pel professor, 
la recuperació d'aquests apartat es realitzarà amb el lliurament al professor/a tots els treballs 
que no hi havia presentat. La data de lliurament d'aquests treballs serà comunicada a classe 
pel professor/a. 
 

- Si l'alumne/a ha suspés perquè la nota de l'examen no ha sigut igual o major a 3 en EPVA 
d'ESO i 4 en Dibuix Tècnic de Batxillerat, la recuperació d'aquest apartat es realitzarà 
mitjançant un examen de recuperació (la data de l'examen serà a criteri del professor/a 
implicat). 
 

- Una vegada recuperats els apartats corresponents, el professor/a tornarà a calcular la nova 



nota numèrica aplicant els percentatges anteriorment explicats. Aquesta nova nota 
numèrica serà la que utilitzarà el professor/a per poder calcular la qualificació numèrica de 
l'Avaluació Final (mitjana de les tres avaluacions) que hi estarà al butlletí de notes. 
 

- Aquests criteris d'avaluació s'aplicaran en les tres avaluacions del curs. La nota numèrica 
del butlletí de l'Avaluació Final correspondrà a la mitjana de les tres avaluacions. 
 

- L'alumnat que no participe en una activitat extraescolar programada pel departament haurà 
de realitzar un treball dels continguts desenvolupats en aquesta activitat. 

 
- No n’hi haurà prova extraordinaria de juliol a cap asignatura de la ESO. 
 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ de les pendents.  
Alumnat amb Laboratori de Creació Audiovisual pendents de cursos anteriors 

1.    Alumnat amb “Laboratori de Creació Audiovisual” pendent i que NO la cursen: 
 
Per a l’alumnat que no cursa l'assignatura, el departament ha estudiat altre tipus de pla de recuperació 
coordinat per la cap de Departament. 
 
Aquest pla contempla: 
 

1. Reunió inicial, en el primer trimestre, amb l’alumnat que es troba en aquesta situación i amb els tutors 
corresponents per donar-los a conèixer el pla de treball mitjançant una fulla informativa. La cap de departament 
lliurarà aquest full informatiu als alumnes personalment, i en el cas de no poder localitzar-los, el lliurarà al tutor 
corresponent. 

2. Realització obligatòria d'una carpeta de treballs, una selecció de làmines i dibuixos. L’alumne/a podrà resoldre 
qualsevol dubte de treball o examen en els esplais -prèvia petició de cita a la cap de departament-. El 
departament especificarà al llarg del curs el termini de lliurament d’estos treballs i informarà a l’alumne/a i al seu 
tutor/a. 

3. El dia del lliurament dels treballs, el professor o professora de 1 de Laboratori de Creació Audiovisual. 
verificarà mitjançant un control oral o escrit que les activitats presentades hagen estat realitzades per la 
persona que les presenta. 
 



2n, 3r i 4t d'ESO: Educació Plàstica, Visual i Audiovisual 
 

Els criteris de qualificació generals de l'àrea d'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual per a 2n, 3r i 4t d'ESO 
es concreten en els següents percentatges per poder valorar-se numèricament i obtenir les conseqüents 
qualificacions. 

1. Valoració dels conceptes (proves, exàmens, recerques, etc.): 20 % 
- Qualificació mínima de 3 als exàmens per poder fer mitjana amb els treballs i l'actitud. 

- Si no hi ha exàmens a l’avaluació, els conceptes s’avaluaran mitjançant la valoració dels treballs, projectes i de 
la exposició oral, i la valoració dels procediments comptarà un 80%. 

2. Valoració dels procediments (treballs, projectes, exposició trimestral, etc.): 60 %. 
- Un treball no lliurat farà mitjana com a qualificació de “0”. 
- Perquè l’alumne siga avaluat, cal que haja lliurat almenys el 80% dels treballs demanats en cada avaluació. 
- Cal tindre en compte, també, que cada treball pot tindre un percentatge diferent en cada avaluació. 
- Hi haurà una exposició trimestral, que dins d’aquest apartat, tindrà una valoració del 20%. 
- Es valorarà el lliurament de treballs en els terminis marcats, així com correcció i neteja. Els entregats fora de 

termini, patiran una reducció de la nota. Si s’entrega un treball fora de termini amb una tardança d’una 
setmana o menys, patirà una reducció de fins a 2 punts. Si s’entrega més tard d’una setmana després de la 
data marcada, la nota màxima serà de 5. 
  3.   Valoració de l'actitud: 20 % 

- Neteja en l ‘ elaboració i presentació dels  treballs. 
- Cura i neteja dels materials i de l' aula. 
- Concentració en les propostes de treball. 
- Actitud positiva i participativa en els treballs cooperatius. 
- Responsabilitat a l' hora de portar el material adequat per a  la realització de les pràctiques. 
- Puntualitat i compliment  dels terminis de presentació fixats. 
- Respecte pel treball propi i el dels companys/es. 

En el cas d’alumnat amb ACIS, els percentatges corresponents són els mateixos, adaptant-se els 
projectes, treballs o la prova segons les necessitats de l’alumne/a. 
 

Sistema de recuperació de les avaluacions 
El sistema de recuperació de les avaluacions es realitzarà de la següent manera: 

- Si el professorat ho creu adient, es farà cada avaluació una prova de recuperació, amb tota la 
matèria acumulada, i/o una recollida selectiva de treballs, a data fixa; o bé, una prova final amb les 
parts i/o el total dels continguts no superats. 

 
- Si l'alumne/a ha suspés per no lliurar tots el treballs i/o pràctiques demanades pel professor, la 

recuperació d'aquests apartat es realitzarà amb el lliurament al professor/a tots els treballs que no 
hi havia presentat. La data de lliurament d'aquests treballs serà comunicada a classe pel 
professor/a. 
 

- Si l'alumne/a ha suspés perquè la nota de l'examen no ha sigut igual o major a 3 en EPVA d'ESO i 
4 en Dibuix Tècnic de Batxillerat, la recuperació d'aquest apartat es realitzarà mitjançant un examen 
de recuperació (la data de l'examen serà a criteri del professor/a implicat). 
 

- Una vegada recuperats els apartats corresponents, el professor/a tornarà a calcular la nova nota 
numèrica aplicant els percentatges anteriorment explicats. Aquesta nova nota numèrica serà la 
que utilitzarà el professor/a per poder calcular la qualificació numèrica de l'Avaluació Final 
(mitjana de les tres avaluacions) que hi estarà al butlletí de notes. 
 

- Aquests criteris d'avaluació s'aplicaran en les tres avaluacions del curs. La nota numèrica del 



butlletí de l'Avaluació Final correspondrà a la mitjana de les tres avaluacions. 
 

- L'alumnat que no participe en una activitat extraescolar programada pel departament haurà de 
realitzar un treball dels continguts desenvolupats en aquesta activitat. 

 
- No n’hi haurà prova extraordinaria de juliol a cap asignatura de la ESO. 

 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ de les pendents.  
 

Alumnat amb EPVA, Laboratori de Creació Audiovisual o Expressió Artística 
pendents de cursos anteriors 

1.    Alumnat amb la “EPVA” pendent i que la cursen: 
 
1. El seu propi professor/a és el responsable directe de l'avaluació del pendent. S'informarà que si aconsegueix 
els objectius de la 1a i 2a avaluació del curs en el que està matriculat, automàticament la hi donarà per 
recuperada la pendent. En el cas que no aprove la 1a avaluació (o la 2a, o les dues), llavors haurà de realitzar 
una selecció de treballs de l'assignatura pendent tutelada per aquest professor. 
 
2. Només si aproven la pendent d'EPVA per qualsevol dels mecanismes citats, podrà optar a aprovar l’EPVA 
del curs del qual està matriculat. El professor comunica al Cap de Departament, a Caporalia d'Estudis i al Tutor 
corresponent la qualificació obtinguda per l'alumne en la pendent. 
 

2.    Alumnat amb la “EPVA” pendent i que NO la cursen: 
 
Per a l’alumnat que no cursa l'assignatura, el departament ha estudiat altre tipus de pla de recuperació coordinat 
per la cap de Departament. 
 
Aquest pla contempla: 
 
1. Reunió inicial, en el primer trimestre, amb l’alumnat que es troba en aquesta situación i amb els tutors 
corresponents per donar-los a conèixer el pla de treball mitjançant una fulla informativa. La cap de departament 
lliurarà aquest full informatiu als alumnes personalment, i en el cas de no poder localitzar-los, el lliurarà al tutor 
corresponent. 
 
2. Realització obligatòria d'una carpeta de treballs, una selecció de làmines i dibuixos. L’alumne/a podrà resoldre 
qualsevol dubte de treball o examen en els esplais -prèvia petició de cita a la cap de departament-. El 
departament especificarà al llarg del curs el termini de lliurament d’estos treballs i informarà a l’alumne/a i al seu 
tutor/a. 
 
3. El dia del lliurament dels treballs, el professor o professora de EPVA. verificarà mitjançant un control oral o 
escrit que les activitats presentades hagen estat realitzades per la persona que les presenta. 



1r Batxillerat: Cultura Audiovisual 
 

1. Valoració dels conceptes (proves, exàmens, recerques): 40% 

Els exàmens realitzats al llarg del trimestre tindran un percentatge del 10% de la nota del trimestre, mentre que 
l’examen final del trimestre comptarà un 20% de la nota. 
Qualificació mínima de 4 treta de la mitjana dels exàmens de l'avaluació per poder fer mitjana amb les 
pràctiques. 
Les recerques o practiques teòriques del trimestre tindran un percentatge del 10% de la nota trimestral. 
 
2. Valoració dels procediments (pràctiques, etc.): 60 % 

És obligatori lliurar totes les pràctiques demanades pel professor/a. 
 Es valorarà el lliurament de treballs en els terminis marcats, així com correcció i neteja. Els fora de termini, patiran una 
reducció de la nota (nota màxima 6). Només podran lliurar-se una setmana passat el termini fixat inicialment. 
Cada pràctica o projecte podrá tindre una valoració diferent, i en total comptaran el 60% de la nota del trimestre. 

- Per a l’alumnat de Batxillerat, si un alumne/a falta injustificadament, haurà de dur la sessió següent a la que té la falta el 
treball que s’ha fet eixe dia que ha faltat.  

-  

 

Estos criteris d’avaluació s’explicaran en les tres avaluacions del curs. La nota numèrica del butlletí de 
l’Avaluació Final correspondrà a la mitjana de les tres avaluacions. 

Es considerarà aprovat a partir del 5. L’arrodoniment en cas de que hi haja decimals serà cap amunt 
amb decimals que passen del 0’8, i aquest arrodoniment només es farà si està la matèria aprovada. No 
es farà amb una qualificació inferior al 5. 
 

Sistema de recuperació de les avaluacions 
 
El sistema de recuperació de les avaluacions es realitzarà de la següent manera: 
- Si el professorat ho creu adient, es farà cada avaluació una prova de recuperació, amb tota la matèria 

acumulada, i/o una recollida selectiva de treballs, a data fixa; o bé, una prova final amb les parts i/o el 
total dels continguts no superats. 

 
- Si l'alumne/a ha suspés per no lliurar tots el treballs i/o pràctiques demanades pel professor, la 

recuperació d'aquests apartat es realitzarà amb el lliurament al professor/a tots els treballs que no hi 
havia presentat. La data de lliurament d'aquests treballs serà comunicada a classe pel professor/a. 
 

- Si l'alumne/a ha suspés perquè la nota de l'examen no ha sigut igual o major a 4 en Batxillerat, la 
recuperació d'aquest apartat es realitzarà mitjançant un examen de recuperació (la data de l'examen 
serà a criteri del professor/a implicat). 
 

- Una vegada recuperats els apartats corresponents, el professor/a tornarà a calcular la nova nota 
numèrica aplicant els percentatges anteriorment explicats. Aquesta nova nota numèrica serà la que 
utilitzarà el professor/a per poder calcular la qualificació numèrica de l'Avaluació Final (mitjana de les 
tres avaluacions) que hi estarà al butlletí de notes. 
 

- Aquests criteris d'avaluació s'aplicaran en les tres avaluacions del curs. La nota numèrica del butlletí 
de l'Avaluació Final correspondrà a la mitjana de les tres avaluacions. 
 

- L'alumnat que no participe en una activitat extraescolar programada pel departament haurà de 
realitzar un treball dels continguts desenvolupats en aquesta activitat. 

 
- Es considerarà que un alumne/a ha abandonat la matèria quan: 



a. tinga excessives faltes d’assistència no justificades 

b. no es presente a les proves objectives 

c. no presente els treballs de classe 

d. la seua actitud siga molt negativa. 

e. Presente els exàmens amb nul·la o molt poca informació, traent un 2 o menys. 

 
Prova extraordinària de juliol 
 

En el cas que l’alumne/a no haja aprovat el curs, tindrà l’oportunitat de recuperar amb una 
una prova extraordinària al juliol. 
Cultura Audiovisual  (1r de Batxillerat ): Examen: 100 % de la qualificació final. 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ de les pendents.  
 
3.    Alumnat amb la Cultura Audiovisual pendent i que NO la cursen: 

 
Per a l’alumnat que no cursa l'assignatura, el departament ha estudiat altre tipus de pla de recuperació coordinat 
per la cap de Departament. 
 
Aquest pla contempla: 
 
1. Reunió inicial, en el primer trimestre, amb l’alumnat que es troba en aquesta situación i amb els tutors 
corresponents per donar-los a conèixer el pla de treball mitjançant una fulla informativa. La cap de departament 
lliurarà aquest full informatiu als alumnes personalment, i en el cas de no poder localitzar-los, el lliurarà al tutor 
corresponent. 
 
2. Realització obligatòria d'una carpeta de treballs. Estos treballs comptaràn un 60% de la nota. L’alumne/a 
podrà resoldre qualsevol dubte de treball o examen en els esplais -prèvia petició de cita a la cap de 
departamento o al professor/a responsable d’eixa assignatura. El departament especificarà al llarg del curs el 
termini de lliurament d’estos treballs i informarà a l’alumne/a i al seu tutor/a. 
 
3. El dia del lliurament dels treballs també es realitzarà un examen teòric. Este examen comptarà un 40% de la 
nota. 



1r Batxillerat: Comunicació Audiovisual 
 

1. Valoració dels conceptes (diari de camp, recerques): 40% 

Els conceptes es valorarann de diferents maneres que estarán lligades o relacionades amb els procediments.  
Es valoraran els conceptes amb recerques, exposicions orals, el diari de camp, kahoots, memoria del projecte, 
etc. 
 
2. Valoració dels procediments (pràctiques, etc.): 60 % 

És obligatori lliurar totes les pràctiques demanades pel professor/a. 
Es valorarà el lliurament de treballs en els terminis marcats, així com correcció i neteja. Els fora de termini, patiran una 
reducció de la nota (nota màxima 6). Només podran lliurar-se una setmana passat el termini fixat inicialment. 
Cada pràctica o projecte podrá tindre una valoració diferent, i en total comptaran el 60% de la nota del trimestre. 

- Per a l’alumnat de Batxillerat, si un alumne/a falta injustificadament, haurà de dur la sessió següent a la que té la falta el 
treball que s’ha fet eixe dia que ha faltat.  

-  

 

Estos criteris d’avaluació s’explicaran en les tres avaluacions del curs. La nota numèrica del butlletí de 
l’Avaluació Final correspondrà a la mitjana de les tres avaluacions. 

Es considerarà aprovat a partir del 5. L’arrodoniment en cas de que hi haja decimals serà cap amunt 
amb decimals que passen del 0’8, i aquest arrodoniment només es farà si està la matèria aprovada. No 
es farà amb una qualificació inferior al 5. 
 

Sistema de recuperació de les avaluacions 
 
El sistema de recuperació de les avaluacions es realitzarà de la següent manera: 
- Si el professorat ho creu adient, es farà cada avaluació una prova de recuperació, amb tota la matèria 

acumulada, i/o una recollida selectiva de treballs, a data fixa; o bé, una prova final amb les parts i/o el 
total dels continguts no superats. 

 
- Si l'alumne/a ha suspés per no lliurar tots el treballs i/o pràctiques demanades pel professor, la 

recuperació d'aquests apartat es realitzarà amb el lliurament al professor/a tots els treballs que no hi 
havia presentat. La data de lliurament d'aquests treballs serà comunicada a classe pel professor/a. 
 

- Si l'alumne/a ha suspés perquè la nota de l'examen no ha sigut igual o major a 4 en Batxillerat, la 
recuperació d'aquest apartat es realitzarà mitjançant un examen de recuperació (la data de l'examen 
serà a criteri del professor/a implicat). 
 

- Una vegada recuperats els apartats corresponents, el professor/a tornarà a calcular la nova nota 
numèrica aplicant els percentatges anteriorment explicats. Aquesta nova nota numèrica serà la que 
utilitzarà el professor/a per poder calcular la qualificació numèrica de l'Avaluació Final (mitjana de les 
tres avaluacions) que hi estarà al butlletí de notes. 
 

- Aquests criteris d'avaluació s'aplicaran en les tres avaluacions del curs. La nota numèrica del butlletí 
de l'Avaluació Final correspondrà a la mitjana de les tres avaluacions. 
 

- L'alumnat que no participe en una activitat extraescolar programada pel departament haurà de 
realitzar un treball dels continguts desenvolupats en aquesta activitat. 

 
- Es considerarà que un alumne/a ha abandonat la matèria quan: 

f. tinga excessives faltes d’assistència no justificades 



g. no es presente a les proves objectives 

h. no presente els treballs de classe 

i. la seua actitud siga molt negativa. 

j. Presente els exàmens amb nul·la o molt poca informació, traent un 2 o menys. 

 
Prova extraordinària de juliol 
 

En el cas que l’alumne/a no haja aprovat el curs, tindrà l’oportunitat de recuperar amb una 
una prova extraordinària al juliol. 
Cultura Audiovisual  (1r de Batxillerat ): Examen: 100 % de la qualificació final. 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ de les pendents.  
 
4.    Alumnat amb la Comunicació Audiovisual pendent i que NO la cursen: 

 
Per a l’alumnat que no cursa l'assignatura, el departament ha estudiat altre tipus de pla de recuperació coordinat 
per la cap de Departament. 
 
Aquest pla contempla: 
 
1. Reunió inicial, en el primer trimestre, amb l’alumnat que es troba en aquesta situación i amb els tutors 
corresponents per donar-los a conèixer el pla de treball mitjançant una fulla informativa. La cap de departament 
lliurarà aquest full informatiu als alumnes personalment, i en el cas de no poder localitzar-los, el lliurarà al tutor 
corresponent. 
 
2. Realització obligatòria d'una carpeta de treballs. Estos treballs comptaràn un 100% de la nota. L’alumne/a 
podrà resoldre qualsevol dubte de treball o examen en els esplais -prèvia petició de cita a la cap de 
departamento o al professor/a responsable d’eixa assignatura. El departament especificarà al llarg del curs el 
termini de lliurament d’estos treballs i informarà a l’alumne/a i al seu tutor/a. 
 



1r i 2n Batxillerat: Dibuix Tècnic 
 

1. Valoració dels conceptes (proves, exàmens, recerques): 70% 

Els exàmens realitzats al llarg del trimestre tindran un percentatge del 40% de la nota del trimestre, mentre que 
l’examen final del trimestre comptarà un 30% de la nota. 
Qualificació mínima de 4 treta de la mitjana dels exàmens de l'avaluació per poder fer mitjana amb les 
pràctiques. 
A tots els examens de Batxillerat, es seguirà amb la normativa acordada per l’equip docent: pel recollir, mòbils 
apagats i a la motxilla, motxilles a la taula del profesor, xaquetes a les perxes, prohibició d’anar al bany, 
prohibició de portar cap tipus de rellotge. El incumpliment de esta normativa portarà el 0 en eixe exàmen i per 
tant del trimeste. 
 
2. Valoració dels procediments (pràctiques, làmines, etc.): 30 % 

És obligatori lliurar totes les pràctiques demanades pel professor/a. 
 Es valorarà el lliurament de treballs en els terminis marcats, així com correcció i neteja. Els fora de termini, 
patiran una reducció de la nota (nota màxima 6). Només podran lliurar-se una setmana passat el termini fixat 
inicialment.  
 

 

Estos criteris d’avaluació s’explicaran en les tres avaluacions del curs. La nota numèrica del butlletí de 
l’Avaluació Final correspondrà a la mitjana de les tres avaluacions. 

Es considerarà aprovat a partir del 5. L’arrodoniment en cas de que hi haja decimals serà cap amunt 
amb decimals que passen del 0’8, i aquest arrodoniment només es farà si està la matèria aprovada. No 
es farà amb una qualificació inferior al 5. 
 

Sistema de recuperació de les avaluacions 
 
El sistema de recuperació de les avaluacions es realitzarà de la següent manera: 
- Si el professorat ho creu adient, es farà cada avaluació una prova de recuperació, amb tota la matèria 

acumulada, i/o una recollida selectiva de treballs, a data fixa; o bé, una prova final amb les parts i/o el 
total dels continguts no superats. 

 
- Si l'alumne/a ha suspés per no lliurar tots el treballs i/o pràctiques demanades pel professor, la 

recuperació d'aquests apartat es realitzarà amb el lliurament al professor/a tots els treballs que no hi 
havia presentat. La data de lliurament d'aquests treballs serà comunicada a classe pel professor/a. 
 

- Si l'alumne/a ha suspés perquè la nota de l'examen no ha sigut igual o major a 4 en Batxillerat, la 
recuperació d'aquest apartat es realitzarà mitjançant un examen de recuperació (la data de l'examen 
serà a criteri del professor/a implicat). 
 

- Una vegada recuperats els apartats corresponents, el professor/a tornarà a calcular la nova nota 
numèrica aplicant els percentatges anteriorment explicats. Aquesta nova nota numèrica serà la que 
utilitzarà el professor/a per poder calcular la qualificació numèrica de l'Avaluació Final (mitjana de les 
tres avaluacions) que hi estarà al butlletí de notes. 
 

- Aquests criteris d'avaluació s'aplicaran en les tres avaluacions del curs. La nota numèrica del butlletí 
de l'Avaluació Final correspondrà a la mitjana de les tres avaluacions. 
 

- L'alumnat que no participe en una activitat extraescolar programada pel departament haurà de 
realitzar un treball dels continguts desenvolupats en aquesta activitat. 

 
- Es considerarà que un alumne/a ha abandonat la matèria quan: 



k. tinga excessives faltes d’assistència no justificades 

l. no es presente a les proves objectives 

m. no presente els treballs de classe 

n. la seua actitud siga molt negativa. 

o. Presente els exàmens amb nul·la o molt poca informació, traent un 2 o menys. 

 
Prova extraordinària 
 

En el cas que l’alumne/a no haja aprovat el curs, tindrà l’oportunitat de recuperar amb una 
una prova extraordinària. 
Dibuix Tècnic (1r i 2n de Batxillerat ): Examen 100 % de la qualificació final. 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ de les pendents.  
 

Alumnat amb Dibuix Tècnic pendents de cursos anteriors 

5.    Alumnat amb Dibuix Tècnic pendent i que la cursen: 
 
1. El seu propi professor/a és el responsable directe de l'avaluació del pendent. S'informarà que si aconsegueix 
els objectius de la 1a i 2a avaluació del curs en el que està matriculat, automàticament li la donarà per 
recuperada la pendent. En el cas que no aprove la 1a avaluació (o la 2a, o les dues), llavors haurà de realitzar 
una selecció de treballs de l'assignatura pendent tutelada per aquest professor/a. 
 
2. Només si aproven la pendent per qualsevol dels mecanismes citats, podrà optar a aprovar Dibuix Tècnic del 
curs del qual està matriculat, de manera automática. Si no, haurà de presentar-se a l’examen de la pendent, 
que correspon als tres blocs temàtics fonamentals del dibuix tècnic: normalització, geometría métrica 
i sistemes de representació.. El professor comunica al Cap de Departament, a Caporalia d'Estudis i al Tutor 
corresponent la qualificació obtinguda per l'alumne en la pendent. 
 

6.    Alumnat amb Dibuix Tècnic pendent i que NO la cursen: 
 
Per a l’alumnat que no cursa l'assignatura, el departament ha estudiat altre tipus de pla de recuperació coordinat 
per la cap de Departament. 
 
Aquest pla contempla: 
 
1. Reunió inicial, en el primer trimestre, amb l’alumnat que es troba en aquesta situación i amb els tutors 
corresponents per donar-los a conèixer el pla de treball mitjançant una fulla informativa. La cap de departament 
lliurarà aquest full informatiu als alumnes personalment, i en el cas de no poder localitzar-los, el lliurarà al tutor 
corresponent. 
 
2. Realització obligatòria d’un examen que correspon als tres blocs temàtics fonamentals del dibuix 
tècnic: normalització, geometría métrica i sistemes de representació. 

 


