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L'avaluació serà contínua i integradora en quan a que es portarà 

a terme durant tot el procés d’aprenentatge de l’alumne. Aquest 

tipus d’avaluació augmenta la probabilitat de que l’aprenentatge 

siga efectiu. Aquest tipus d’avaluació permet al professor/a 

gestionar les diferències entre els alumnes en una classe, i, per 

tant, també s’entén com una pràctica inclusiva. L'aplicació del 

procés d'avaluació contínua als alumnes requereix l'assistència 

regular a les classes i activitats programades per al mòdul 

professional. 

 
Els criteris d'avaluació són els associats als objectius exposats 

per a cada unitat didàctica. 

 

ELS INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ SERÀN: 

 

OBSERVACIÓ DIRECTA DE L'ALUMNE/A 

REVISIÓ DE TREBALLS 

PROVES OBJECTIVES 

PROJECTES INTEGRADORS 

  

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
 
La qualificació global de l'assignatura d’Informàtica es constitueix 

a partir de les qualificacions obtingudes en cada avaluació, 

essent el desglossament de la nota de cada avaluació el següent: 

30% de la nota obtinguda en l'examen o mitjana dels exàmens de 

l'avaluació*. 

50% de la nota obtinguda en el treball diari de l'alumne en l'aula. 

20% de la nota obtinguda en valors, actitud (puntualitat, interés, 



participació, respecte a les normes, comportament amb els 

companys i professors). 

 * Aquest examen podrà suprimir-se en funció dels continguts que 

es desenvolupen en cada avaluació i substituir-se per un treball 

individual que pose en pràctica allò aprés. 

Per a sumar la nota de procediments i actitud a la de conceptes, 

s'haurà de traure almenys un 3,5 en la part conceptual 

(exàmens). 

Per a traure la nota de final del curs, es farà la mitjana de les 

notes obtingudes per l'alumne a cadascuna de les avaluacions, 

sempre que totes siguen iguals o superiors a 5. 

 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 
 
Es faran exàmens de recuperació per tal de poder aprovar les 

avaluacions suspeses. Si no se supera alguna de les 

avaluacions, s'haurà de recuperar tot el curs (l'alumne 

s'examinarà de tot el curs) a l'examen extraordinari de juliol. 

     Si un alumne no aprova una avaluació, però els 

exàmens els té tots almenys amb un 3,5, no necessitarà 

recuperar-la per a aprovar a final de curs, sempre i quan 

compense la nota d’eixa avaluació traguent la nota necessària 

per a què la nota global del curs (mitjana de les tres avaluacions) 

siga d’almenys un 5. Si un alumne no aprova alguna avaluació 

per no arribar al 3,5 en algun examen, haurà de recuperar eixe 

examen o l’avaluació sencera (si això passa amb més d’un 

examen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


