
CRITERIS AVALUACIÓ PR4 (MATEMÀTIQUES-TECNOLOGIA-CIÈNCIES

APLICADES A LA ACTIVITAT PROFESSIONAL)

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 PR4 per a cadascuna de les matèries que constitueix l’àmbit

(MATEMÀTIQUES, CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT PROFESSIONAL i TECNOLOGIA )

serà la conseqüència de realitzar la ponderació dels següents aspectes:

- Una o més proves en base a qüestions i problemes relacionats amb activitats de classe. S’exigirà

ordre, neteja i una ortografia i vocabulari correctes. Ponderació del 50%.

-  Llibreta de classe (inclou faltes  d'ortografia),  deures i  activitats  proposades de consolidació,

reforç i  en el seu cas d'ampliació.  Podran incloure's treballs individuals i col·lectius, pràctiques

informàtiques  o  específiques  de  la  matèria.  Ponderació  del  40%. Per  a  poder  aprovar  és

imprescindible portar al dia la llibreta de la matèria.

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

normes generals del centre, 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.

       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 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”.

         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.

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

amb una prova ordinària en juny.


