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NORMES D'AVALUACIÓ PER A DIBUIX TÈCNIC 

1. Realització de totes les làmines i exercicis que es proposen, amb la nota mínima exigida en cada cas (en 
cas contrari es completaran o repetiran, segons procedisca).

2. .Entregar en el període de temps establit (en cas de retard d´un dia un punt menys i sí són dos o més 
s'obtindrà la nota mínima per a obtindre l'aprovat).

3. Al final de cada avaluació es realitzarà un control (i la seua corresponent recuperació. Nota màxima 10=9; 
9=8; 8=7; 7=6; 6 i 5=5 ) per a avaluar individualment l'assimilació de continguts. Per a poder fer aquest 
control es obligatòri haber realitzat totes les làmines de la avaluació. (en cas contrari s´haurà de fer la 
recuperació entregant totes les làmines i sí encara no estan realitzades s´haurà de fer l´examen final).

4. Amb la nota del control(50%) i la nota mitjana de les làmines(50%) obtindrem la nota global de l'avaluació.

5. L'alumne que obtinga la nota d'INSUFICIENT o MOLT DEFICIENT en l'avaluació tindrà que recuperar-la 
fent l´examen final.

6. Per a obtindre la nota d'aprovat en l'avaluació tindran que tindre totes les làmines aprovades i també el 
control.

7. Quan al final de cada avaluació queden làmines per entregar o per repetir, estes s'entregaran al realitzar la 
recuperació corresponent.(o quan ho indique el professor).

8. Al final del curs s'obtindrà una nota global, que serà la mitjana de les notes de totes les avaluacions 
realitzades (incloses les de l´examen final).Sí al JUNY la nota és d'IN o MD, en Juliol/Setembre es 
recuperarà amb un examen general de tot el curs (no es guarden avaluacions aprovades).

9. L'alumne que al final de curs no haguera entregat totes les làmines amb nota mínima de SUFICIENT haurà 
d'entregar-les en Juliol/Setembre i també les làmines que determine el professor per afavorir la recuperació 
de l´assignatura.

REMARQUES:

• Es tindrà en conter les faltes d'assistència, el no portar el material adequat per a l'assignatura, l'actitud 
negativa o passiva en classe, així com tots aquells aspectes que alteren el desenrotllament normal i 
progressiu de la classe.

• L´acumulació del 15% de faltes d´assistència no justificades suposa la perduà al dret de ser avaluat en cada
trimestre.

• Els alumnes que el mateix dia d´un examen falten a alguna classe anterior sense justificació oficial , no 
podran fer-lo. 

• No es faran examenes fora dels programats sí no es per força major o amb justificació oficial.

Setembre 2021                                 El professor de l´assignatura

         Signat: Robert Herrero
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