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CRITERIS D’AVALUACIÓ (QUALIFICACIÓ) 

L'avaluació de l'assignatura seguirà allò establert a ORDRE 38/2017, de 4 d’octubre, de la 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’avaluació en Educació 

Secundària Obligatòria. 

Així, L’avaluació és contínua i té un caràcter formatiu i inclusiu. Aquest caràcter continu i formatiu 

implica, d’una banda, que en el procés avaluador cal considerar tant la consecució dels objectius 

establis per a l’etapa com l’assoliment efectiu de les competències clau. D’una altra banda, el 

professorat realitzarà de manera diferenciada i inclusiva l’avaluació tenint en compte 

els criteris d’avaluació, els estàndards d’aprenentatge avaluables i la diversitat de capacitats, 

ritmes d’aprenentatge, interessos i motivacions de l’alumnat. 

 

La nota de l'alumnat en cada avaluació vindrà donada per la ponderació dels aspectes següents: 

 

a) Les activitats avaluables són les que l'alumnat elaborarà  al aula i ponderaran el 80% si 

no hi ha exàmens, altrament la ponderació es repartirà a parts iguals entre activitats i 

exàmens. 

b) El treball diari a classe, l'actitud, el respecte al RRI del centre i el compliment d'allò 

establert al Decret 39/2008 ponderarà el 20%. 

 

El professorat podrà considerar que l’alumnat ha perdut el dret a l’aplicació normalitzada de 

l’avaluació continua en la seua assignatura, quan puga justificar que s’han donat almenys dues de 

les circumstàncies següents: 

• L’alumnat ha faltat injustificadament més del 15% d’eixa assignatura en un trimestre. 

• L’alumnat no ha assistit expressament als exàmens parcials de l’assignatura, tot faltant a 

classe injustificadament cada vegada que es convoca un examen. 

• L’alumnat ha mantingut un mal comportament a classe o abandó manifest de l’assignatura, 

que ha quedat reflectida en successius informes d’incidències. 

 

L'assignatura només té com a recuperació les proves extraordinàries de final de curs, que 

consistirà en un examen recopilador de les unitats didàctiques impartides. Llavors, la nota final 

extraordinària serà l'obtinguda a l'examen; en cas que l'alumnat no es presentés, la seua nota 

serà consignada amb un “no presentat”. 

 



  

 


