
Criteris de qualificació de matemàtiques i física i química

La qualificació s'obtindrà de ponderar:

- coneixements i projectes de treball:             50%

- treball diari:               30%

- actitud:                        20%  

Respecte  a  la  qualificació  dels  coneixements,  es  realitzarà  una  prova  de  coneixement
(examen)  després  de  cada  tema.  La  nota  serà  la  mitjana  de  totes  les  proves  realitzades  durant
l'avaluació.

Respecte  a  la  qualificació  del  treball  diari  es  tindrà  en compte la  correcta  elaboració  del
quadern de classe de l'alumne que es revisarà periòdicament. El quadern ha d'estar al dia tant amb el
treball de classe com amb les possibles tasques a realitzar a casa.

Respecte a la qualificació dels projectes de treball es tindrà en compte la presentació i correcta
elaboració del mateix, així com la data d'entrega.

Respecte a la qualificació de l'actitud es basarà en les observacions diàries en relació amb els
següents criteris:

•  Demostrar un interès positiu cap a l'assignatura en general..

•   Mantindre un comportament de respecte cap als companys i professor.

•   Ser puntual a l'entrada a classe i assistir amb regularitat.

• Col·laborar i participar en les activitats en grup.

• Realitzar els treballs exigits pel professor.

Es tindrà en compte que si un alumne falta injustificadament a més del 15% de les sessions
d'una avaluació, aquesta es considerara suspesa amb una nota màxima de 3.

Si  durant  la  realització  d'un  examen  és  detecta  que  l'alumne  hi  ha  emprat  un  mètode
fraudulent (còpia), tindrà l'avaluació  corresponent suspesa amb una nota de 3  i l'haurà de recuperar
a la prova ordinària de juny.

La  nota  final  serà  la  mitjana  aritmètica  de  totes  les  qualificacions  obtingudes  a  les
avaluacions, no obstant això, es valorarà una progressió positiva al llarg del curs.

Per a  que un alumne puga recuperar una avaluació suspesa cal que presente totes les tasques
corresponents a l'avaluació i, si fora necessari, es realitzaran proves complementàries per recuperar
aquells objectius no superats, sempre que l'actitud de l'alumne envers l'assignatura siga positiva. 

L'alumnat que no supere els objectius previstos a la programació en la convocatòria del mes
de juny, haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària. Els continguts seran els que haja
vista al llarg del curs i caldrà que presente el quadern de la matèria treballat de forma adequada. El
percentatge corresponent a cada apartat serà:

 Quaderns: 50% de la nota.

 Examen: 50% de la nota.




