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7.-  Avaluació:  criteris  d'avaluació  comuns,  instruments,  tipus,  criteris  de  qualificació  i

activitats de reforç i ampliació i avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge.

La nota  de l'alumnat  de Batxillerat  per  a  cada avaluació  serà la  conseqüència  de

realitzar la ponderació dels següents aspectes:

-Una  o  mes  proves  escrites  (o  pràctiques  d'informàtica  o  de  classe)  dels  temes  o  blocs  de

continguts impartits (a criteri de cada professor/a) en cada grup i per cada trimestre o avaluació.

Ponderació del 75%.

-Deures i activitats proposades de consolidació, reforç i en el seu cas d'ampliació. Ponderació del

15% (Inclou els treballs individuals i col·lectius).

-Actitud en classe i relació amb els  companys/es i professor/a, així com el respecte de les normes

d'ús del taller i de l'aula d'informàtica. Ponderació del 10%.

-La  falta d'assistència injustificada de més del  15% (ponderada trimestralment) comportarà la

pèrdua  del  dret  a  l'avaluació  contínua  per  part  de  l'alumne.  En  aquest  cas  l'alumne  podrà

recuperar l'assignatura en la prova extraordinària de final de curs.

-En relació a la forma d'avaluar i corregir, puntualitzar que els professors indicaran sempre, amb

tinta roja, les errades dels alumnes als exàmens i treballs i indicaran la valoració en cada apartat

de forma clara, així com la nota global que serà la suma ponderada dels diversos apartats.

-S'exigirà una bona presentació (respecte dels marges, faltes d'ortografia, lletra il·legible...), ordre

i coherència tant en els treballs com en els exàmens, les deficiències observades al  respecte

restaran nota a criteri del professor/a dins els marges establerts pel departament. 

-Els  problemes  de  càlculs es  resoldran  ordenada  i  metòdicament  segons  el  següent

procediment: indicació de la fórmula a aplicar, aïllament de la incògnita a calcular, substitució pels

valors numèrics indicant les unitats de mesura d'aquestos (ex. 245 Kg), canvi d'unitats si s'escau i

finalment el càlcul numèric arrodonint a dos decimals i amb la indicació de les unitats de mesura

corresponents. Segons aquest procediment, el professorat valorarà la resolució dels problemes.

-En les  preguntes tipus TEST,  una resposta errada restarà el  equivalent  a una correcta,  no

podent donar lloc a un resultat total negatiu dins de la dita pregunta.

-Una nota inferior a 2 punts en un examen parcial o treball , no computarà per a calcular la nota

mitja ponderada de l'avaluació corresponent.

-En el cas que l'alumnat no entregue en el termini pactat la llibreta, la memòria del projecte o

qualsevol altre treball encomanat pel professorat, aquests podran optar per suspendre'l sense fer-

li mitja ponderada.

-Si durant la realització d'un examen es detecta que l'alumnat hi ha emprat un mètode fraudulent

(copiar, etc), tindrà l'avaluació corresponent suspesa amb una nota de 1 i l'haurà de recuperar a

la prova ordinària de juny.



-La  falta  d'assistència  a  un  examen ha  de  ser  justificada  (caldrà  presentar  el  justificant

corresponent). L'alumne/a s'examinarà quan ho estime oportú el professorat, sempre que presente

l'esmentat justificant, sinó tindrà la consideració de “no presentat” i equivaldrà a un zero per a fer

la nota mitja en l'avaluació corresponent.

-Només existeix la recuperació oficial de final de curs, la qual recollirà la totalitat de la matèria

impartida  durant  el  curs.  Altres  recuperacions  es  deixaran  a  criteri  de  cada  professor/a,  que

pactarà les condicions i ho comunicarà de forma adequada a l'alumnat afectat. 

-En les proves extraordinàries de final de curs:

-La nota final de l'assignatura, serà l'obtinguda en la dita prova extraordinària.

-En cas que l'alumne/a no es presentés a la prova extraordinària s'indicarà la nota amb

un “no presentat”.

-El professorat informarà l'alumnat sobre els continguts requerits per a superar qualsevol prova,

ja  siga parcial  o  global.  També informarà sobre  els  criteris  d'avaluació  en cada moment  que

s'estime oportú i seguint la normativa vigent. De les condicions de les proves extraordinàries de

final de curs, tant com per a continguts, com per a criteris d'avaluació, es donarà informació a

l'alumnat i als pares o tutors, una vegada acabat el període lectiu i durant el període de reclamació

de notes de juny.

-Per regla general si un alumne ha  suspès l'assignatura, haurà de recuperar-la en les proves

escrites  extraordinàries  finals  on  s'examinarà  de  la  totalitat  dels  continguts  impartits.

Excepcionalment un alumne suspès podrà recuperar l'assignatura en les proves extraordinàries de

final de curs, fent les tasques encomanades expressament pel seu professor/a. (s'informarà per

escrit amb la signatura del professor i l'alumne o els seus pares o tutors legals). 

-La  sola presentació dels treballs o tasques no serà suficient motiu per aprovar l'assignatura,

aquests  hauran  d'estar  realitzats  de  forma  correcta  i  satisfactòria segons  el  criteri  del

professorat.


