
Projecte Interdisciplinari (Ingeniería creativa)

- AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT.

a) Criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació per a superar l’assignatura són:
• Participa activament en las classes: debats, opinions i aportacions d’idees.
• Treballa en classe amb interés en les propostes acordades: adopta una actitud positiva cap

a l’assignatura.
• S’esforça en conservar per a classes posteriors els coneixements apresos en cada classe 

anterior (de memòria o en apunts organitzats). Demostra suficient autonomia i evita 
interrupcions del tipus «no recorde com es fa això...», «No porte els apunts...», «No vaig 
prendre apunts d’això...» .

• Fa dissenys nous, originals i pertinents en la mesura de les seues possibilitats aplicant els 
coneixements adquirits en classe.

• Lliura els treballs proposats en les condicions i els terminis establerts per el professor.
• Fa un ús responsable dels materials de l’aula: ordinadors, mobiliari, etc.
• Te un tracte respectuós amb el professor i els companys del grup.
• Es comporta amb correcció a classe.
• Atén al professor quan este ho indica.
• Pren apunts quan ho indica el professor.
• Porta el material necessari a les classes (pendrive, llibreta amb els apunts, bolígraf…).
• Comença les classes amb puntualitat i acaba quan ho indica el professor.

b) Instruments d’avaluació

• Dissenys personals i originals realitzats a classe en temps i forma i amb els ordinadors de 
classe usant el software indicat pel professor.

• Observació de la participació pertinent als debats sobre els conceptes relatius a la 
creativitat.

• Observació directa del treball i actitud de l’alumne en las classes per part del professor.

c) Criteris de qualificació:

El professor valorarà el Treball individual de cada alumne (El grau de consecució dels objectius de
l’assignatura concretats als criteris d’avaluació). Representa el 80% de la nota i se basarà en 
estos dos aspectes:

-Dificultat tècnica dels dissenys.
-Originalitat dels dissenys.
-Grau d’adequació als criteris de disseny inicials proposats pel professor
-Grau d'autonomia demostrat

El professor valorarà l’actitud en classe: Representa el 20% de la nota i se concreta en estos dos 
aspectes:

-Puntualitat  (*).
-Comportament  i motivació (**).

* Els alumnes començaran les classes puntualment i acabaran quan ho indique el professor.

* Els alumnes se responsabilitzaran dels seus equips informàtics, revisant que tot estiga en orde a 
l’iniciar i al finalitzar les classes seguint les indicacions del professor.



* Si un ordenador no funciona o falla a mitat classe l’alumne afectat informarà al professor.

** Els alumnes deuran prendre apunts quan ho indique el professor. 

** Els alumnes deuran canviar d’ordinador quan ho indique el professor.

** Els alumnes guardaran silenci quan no els corresponga parlar i estiguen parlant els companys o
el professor.

** Els treballs se lliuraran dintre del termini establert, no puntuant si es lliuren fora d’este.


