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CRITERIS D’AVALUACIÓ (QUALIFICACIÓ)

A l'hora d'avaluar l'alumnat,  s'utilitzaran rúbriques que contemplaran els  diferents ítems

( activitats ) a considerar, segons els continguts de la programació a treballar durant cadascuna de

les avaluacions.

Els percentatges per a calcular la nota final en totes les avaluacions seran els següents:

El 25% de la nota serà l'actitud a l'aula.  Implicació de l'alumnat en les tasques proposades.

*  Si un alumne/a té una nota inferior a 5 punts en actitud, no és podrà fer mitjana, 

la matèria la tindrà suspesa i haurà de recuperar l'avaluació en juny.

El  75% de la nota es dividirà en dos subgrups de percentatges  ( 45% + 30% ), de la següent

manera:

45%  =  Participació oral activa durant les sessions grupals.

  Propostes individuals escrites avaluables (activitats, reflexions, dibuixos...)

 Tasques durant la realització del projecte: 

construcció de la maqueta, exposició oral, muntatge del vídeo. 

30 %  =  Diari d'aprenentatge (equivaldria a la “ llibreta”). Imprescindible presentar-la

 cada vegada que la professora la requerisca. Cal portar-la al dia, en bones

 condicions organitzatives. Es considerarà també que forma part d'aquest apartat

 l'avantprojecte i la memòria ( projecte: Màquina de Rube Goldberg).

 * Si no es presenta (o no es presenta en temps i forma adequades), 

es considerarà la matèria suspesa ( nota inferior a 5).

 ***  Si un alumne/a falta injustificadament a classe més del 15% de sessions d'una avaluació ésta

es considerarà suspesa amb una nota de 3. Haurà de recuperar-la a la prova ordinària de juny.

**** Recuperacions: 

En juny hi haurà una recuperació per avaluacions suspeses. 

En l'avaluació extraordinària, la recuperació serà de tot el que s’ha donat al llarg del curs. 

La professora informarà degudament a l'alumnat dels continguts dels exàmens,  o dels

treballs o d'altres propostes que puga requerir, per al dia en que es programe la  recuperació

extraordinària de la matèria.


