
Departament de TECNOLOGIA

Criteris d’avaluació ESO:

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

- 50% de la nota quedarà referenciada a les activitats realitzades a l’aula. 

- 50% de la nota quedarà referenciada a les activitats realitzades al taller.

Per poder superar la matèria l’alumne haurà d’obtindre una nota mínima de 5

punts i perquè es puga fer la mitjana amb dues parts, l’alumne haurà d’obtindre

una nota mínima de 3 punts en cada una de les parts.

- El  trimestre  no  superat  podrà  ser  recuperat  mitjançant  una  prova  escrita,  treball  o

qualsevol altra manera que demostre que l’alumne  assoleix els sabers bàsics.

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

- Els alumnes pendents amb la matèria del cursos anteriors, per poder recuperar la matèria,

hauran d’aprovar la matèria del curs actual amb una nota igual o superior a 5.

Criteris d’avaluació BATXILLERAT

-Ponderació de les activitats:

-Les activitats a l’aula (exercicis, proves i tasques) suposaran un 50%

-Les activitats de taller (documentació i tasques) l’altre 50%. 

-Les activitats no lliurades en els terminis previstos no es qualificaran. En cas de 

malaltia amb justificació mèdica es podran lliurar en línia.

-Les tasques sense correcció automàtica es retornaran sense corregir.

-Els treballs amb continguts copiats es retornaran sense corregir

-L'alumne podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes 

sense justificar és igual o superior al 10%. 

-L’alumnat amb la mitjana de les qualificacions del trimestre inferior a 5 o sense 

dret a l’avaluació contínua podrà fer una prova escrita o tasques amb 

continguts del trimestre

-Avaluació final: Serà la mitjana de les tres avaluacions. 

Avaluació extraordinària: L’alumnat amb la qualificació final inferior a 5 podrà 

fer la prova de la convocatòria extraordinària sobre tots els continguts del curs.
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