CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ ESO

ANGLÈS
Criteris de qualificació
Es realitzarà una prova escrita per unitat o un mínim de dues proves per trimestre,
mitjançant les quals s’avaluaran la comprensió lectora, la comprensió oral, l’expressió
escrita i l’expressió oral (diàleg amb el professor, descripció de fotos, exposició oral),
els coneixements de gramàtica i vocabulari al voltant de temes corresponents a
l’avaluació de la qual es tracti, encara què sempre incloent i reciclant continguts de
l’avaluació o avaluacions anteriors. La mitjana d’aquestes proves valdrà un 70% de la
nota final.
Apart dels exàmens es faran petites proves d’estudi orals o escrites quan es cregui
convenient. Aquestes proves ajuden a promocionar l’estudi diari i suposen un 20% de
la nota final.
L’actitud és un 10% de la nota final.
Si un alumne copia o parla durant una prova d’avaluació, la nota d’aquesta prova pot
ser 0.
A l’hora de decidir la nota final de l’avaluació es tindrà molt en compte l’evolució de
l’alumne.
Procediments de suport
Els alumnes amb dificultats d’aprenentatge realitzaran els exercicis de nivell bàsic i
faran els exàmens adaptats al seu nivell. I si això no és suficient se’ls farà una
adaptació curricular individual significativa.
Els alumnes amb cursos o avaluacions suspeses rebran un material de suport que els
ajudi a reforçar aquells continguts necessaris per seguir el ritme de les classes.
Criteris de recuperació
Els alumnes amb una avaluació suspesa, la recuperen si aproven les altres dues
avaluacions. Si la que suspenen és la tercera, es farà un examen de recuperació el
més de juny on s’avaluaran els continguts de les tres avaluacions. La nota serà de 5.
Si no s’han entregat els treballs dels llibres de lectura els hauran de presentar el dia de
la recuperació.
Els alumnes amb dues avaluacions suspeses recuperen si aproven la 3a avaluació ,
sempre i quan s’hagin esforçat i hagin mostrat interès per l’àrea al llarg del curs.
Si no s’aprova el juny, es farà un examen de recuperació el setembre. A més a més
els alumnes hauran de presentar els treballs dels llibres de lectura si no els han
entregat al llarg del curs o el juny i també es farà entrega d’unes feines de reforç que

poden ajudar a recuperar. És imprescindible que aquestes feines estiguin acabades i
ben fetes (90% examen i 10% feines).
Per recuperar el curs anterior s’han d’aprovar les dues primeres avaluacions del curs
següent. Si no s’aproven es farà un examen de recuperació a principis de la 3a
avaluació. També s’hauran d’entregar unes feines de reforç.

BIOLOGIA I GEOLOGIA
Criteris de qualificació


La nota final de 1r d’ESO surt de:

- 60%: Controls (on es valoren conceptes i procediments)
- 20%: Notes de classe, treballs, deures,…
- 20%: Es valora l’actitud de l’alumne en temes com puntualitat, interès, ordre, fer els
deures i treballs proposats, dur el material, comportament a classe,… L’avaluació es
farà a través de l’observació diària i amb les anotacions preses pel professor en el seu
quadern de notes


La nota final de 3r i 4t d’ESO surt de:

- 50%: Controls (on es valoren conceptes i procediments)
- 30%: Notes de classe, treballs, deures,…
- 20%: Es valora l’actitud de l’alumne en temes com puntualitat, interès, ordre, fer els
deures i treballs proposats, dur el material, comportament a classe,… L’avaluació es
farà a través de l’observació diària i amb les anotacions preses pel professor en el seu
quadern de notes.

Pla de recuperacions
-

Després de cada trimestre es fa una recuperació de la part que tenen suspesa.

-

A final de curs es fa una recuperació del trimestre o la part pendent.

-

A setembre es fa una recuperació global, a partir dels mínims (80% control i
20% activitats.

-

Els alumnes que tenguin l’àrea suspesa de cursos anteriors, en començar el
curs se’ls donarà allò què han de fer per tal de recuperar. Generalment
s’indiquen unes feines a presentar i durant el mes de febrer una prova objectiva
a partir d’aquestes feines.

LLENGUA CASTELLANA
Procediments d’avaluació i recuperació
L’alumnat s’anirà avaluant durant tot el curs tenint en compte:
- l’aprenentatge de conceptes
- el grau d’adquisició de les competències bàsiques
- el compliment de les actituds, valors i normes
Això es comptabilitzarà al final de cada una de les tres avaluacions en què la nota
reflectida serà treta del conjunt d’anotacions preses pel professor al seu quadern de
notes referides a:
- proves objectives (controls): representarà el 60% de la nota.
- treballs, activitats de classe, deures, lectures obligatòries, exposicions orals,
dictats...: representarà el 30% de la nota.
- actitud reflectida en els següents aspectes: comportament (tant amb els professors
com amb els companys), entrega de treballs el dia convingut, interès i participació, fer
els deures i activitats proposades, dur el material, puntualitat en l’assistència a
classe...: representarà el 10% de la nota.
Les recuperacions es faran de la manera següent:
- Si algun alumne/a no supera alguna de les avaluacions se li farà una recuperació de
la matèria assenyalada pel professor al mes de juny.
- Si algun alumne/a arriba al mes de juny amb alguna avaluació no superada se li farà
recuperació.
- Si algun alumne/a arriba al juny amb dues o tres avaluacions suspeses haurà de fer
un examen global final.
- Aquell/a alumne/a que el juny no superi l’assignatura es podrà tornar a presentar el
setembre. Cal tenir en compte, però, que el número d’assignatures no pot ser superior
a quatre, comptant àrees suspeses de cursos anteriors. En aquest cas, la repetició de
curs serà automàtica.
- Aquell/a alumne/a que no superi l’assignatura ni el juny ni el setembre podrà tornarse a presentar el febrer.
En aquest cas es farà de la següent manera:
El professor en curs assenyalarà els continguts mínims necessaris per assolir el nivell
del grup-aula i avaluarà l’alumne/a:
- Amb un treball d’aquests continguts que s’haurà d’entregar dins la data convinguda.

- Amb una prova escrita que es realitzarà dins del temps convingut entre l’alumne/a i el
professor.
- També es tindran en compte el bon seguiment i el resultats acadèmics de l’alumne/a
dins del nou curs actual.

CIÈNCIES SOCIALS
Criteris de qualificació
L’alumnat s’anirà avaluant durant tot el curs tenint en compte:
- l’aprenentatge de conceptes
- el grau d’adquisició de les competències bàsiques i dels objectius
- el compliment de les actituds, valors i normes
Això es comptabilitzarà al final de cada una de les tres avaluacions en què la nota
reflectida serà treta del conjunt d’anotacions preses pel professor al seu quadern de
notes referides a:
- proves objectives (controls orals i escrits). Puntuaran un 60%.
- treballs, activitats de classe, deures,... Puntuaran un 30%.
- actitud reflectida en els següents aspectes: comportament (tant amb els professors
com amb els companys), entrega de treballs el dia convingut, interès i participació, fer
els deures i activitats proposades, dur el material, puntualitat en l’assistència a
classe... Puntuaran un 10%.

Criteris de recuperació
Les recuperacions es faran de la manera següent:
- Si algun alumne/a no supera alguna de les avaluacions se li farà una recuperació de
la matèria assenyalada pel professor i en la data consensuada pels dos.
-Si algun alumne/a arriba al mes de juny amb alguna avaluació no superada se li farà
recuperació.
- Si algun alumne/a arriba al juny amb dues o tres avaluacions suspeses haurà de fer
un examen global final.
- Aquell/a alumne/a que el juny no superi l’assignatura es podrà tornar a presentar el
setembre.

- Aquell/a alumne/a que no superi l’assignatura ni el juny ni el setembre podrà tornarse a presentar el febrer. En aquest cas es farà de la següent manera:
- El professor en curs assenyalarà els continguts mínims necessaris per assolir el
nivell del grup-aula i avaluarà l’alumne/a:
- Amb un treball d’aquests continguts que s’haurà d’entregar dins la data
convinguda.
- Amb una prova escrita que es realitzarà dins del temps convingut entre l’alumne/a
i el professor.
- També es tindran en compte el bon seguiment i el resultats acadèmics de
l’alumne/a dins del nou curs actual.

ECONOMIA
Criteris de qualificació
A secundària es farà un examen de cada unitat didàctica, que representarà el 50% de
la nota final. A més, es faran durant el trimestre diverses proves escrites o orals , que
representarà un 25% de la nota final. El 25% restant correspon a l’actitud (assistència,
deures, actitud a classe,participació etc.).

Pla de recuperació
Si la nota final del trimestre no supera el 5, l’alumne tindrà dret a una recuperació del
trimestre suspès , que es farà:
1r trimestre: després de Nadal
2n trimestre: després de Setmana Santa
3r trimestre: final de juny
Per aprovar l’assignatura s’han de complir els següents requisits:
-

Aprovar els tres trimestres.

-

Aprovar dos trimestres i el trimestre suspès amb 4 o més i que la mitjana
surti 5 o més.

-

Aprovar el global de juny o el de setembre (90% examen i 10% feines
d’estiu).

En qualsevol cas la nota de recuperació serà com a màxim d’un 5.

EDUCACIÓ FÍSICA

Criteris de qualificació
L’avaluació global de l’alumne serà contínua i vindrà donada per a valoració de:

- Grau d’assimilació dels continguts teòrics.
- Capacitat física aconseguida per l’alumne en relació al seu nivell inicial.
- Nivell d’execució aconseguit en les habilitats motrius.
- Esforç i participació activa a classe.
- Respecte cap els companys i companyes, professors, materials i instal·lacions i
normes de funcionament del centre i assignatura.

- Nivell d’orientació aconseguit, participació en les activitats al medi natural i
compromís respecte a la natura.

- Participació i experimentació en activitats d’expressió.
De cada avaluació es faran dos controls de notes. Dins cada control s’obtindran notes
de:

-

Exàmens pràctics i tests físics.

-

Quaderns d’apunts i treballs.

-

Notes de classe (positius i negatius, faltes d’assistència i pràctica no
justificada).

Els percentatges de cada apartat seran els següents:

-

Exàmens pràctics i tests físics: 40%.

-

Quaderns d’apunts i treballs: 30%.

-

Notes de classe: 30%.

Avaluació de cada control
Cada trimestre tindrà dos controls de notes. Cada control pot englobar mitja, una o
vàries unitats didàctiques segons el cas. El primer control serà cap a meitats del
trimestre coincidint amb la preavaluació i el segon control serà a finals del trimestre.

- La nota del control sortirà dels percentatges assignats a aquest control
d’exàmens, notes de classe, tests i activitats.

- S’hauran de realitzar tots els exàmens pràctics (o treballs en cas de lesió
justificada). Si es deixa de fer algun examen injustificadament, la unitat didàctica
queda suspesa.

- Si no es presenten les activitats o altres treballs, contarà com un 0 (NP).

Avaluació trimestral

-

Per treure la nota d’avaluació trimestral, es farà la mitjana
contant que cada control val un 50% de la nota. (*Nota: el 2n trimestre de 4t
d’ESO, el 1r control valdrà el 60% i el 2n control un 40% ja que el el 1r control és
molt més llarg que el 2n).

Per poder aprovar l’avaluació s’han d’haver presentat tots els
treballs i fer tots els exàmens pràctics.

Avaluació final

-

La nota final de curs sortirà la mitjana aritmètica de les 3

avaluacions.

Per aprovar el curs cal tenir almenys 2 avaluacions aprovades i
que la nota mitjana sigui 5 o superior. En cas que hi hagi un trimestre suspés
caldrà que sigui amb un 3 o nota superior. Si no és així, no es farà mitja i quedarà
el curs suspès.

Pla de recuperació
Recuperació trimestral (2a convocatòria durant el trimestre següent)

- Si es suspèn una avaluació, caldrà recuperar-la tota al trimestre següent
mitjançant:
- Aprovant un qüestionari que s’entregarà a l’alumne.
- Una prova teòrica depenent dels continguts
- Una prova pràctica depenent dels continguts.
- Cal tenir menys de 4 faltes d’assistència o pràctica injustificades en el trimestre
següent (excepte si es suspèn la 3a avaluació).
- La nota serà la resultant de la mitjana aritmètics del qüestionari, la prova escrita
i la prova pràctica.
Recuperació de setembre

- Serà per aquells que tinguin l’avaluació final suspesa, ja sigui perquè han
suspès més d’un trimestre o perquè la nota mitjana dels 3 trimestres els hi és
inferior a 5.

- L’examen de setembre serà de tot el curs (teòric i/o pràctic) i s’haurà d’entregar
un quadern de feines.
- S’obtindran tres notes que es dividiran de la manera següent per treure la nota
final:
- Quadern de recuperació: 30%.
- Examen teòric: 40% (70% en cas que no hi hagi examen pràctic).
- Examen pràctic: 30%.

FÍSICA I QUÍMICA
Criteris de qualificació


La nota final de 2n d’ESO surt de:

- 60%: Controls (on es valoren conceptes i procediments)
- 20%: Notes de classe, treballs, deures,…
- 20%: Es valora l’actitud de l’alumne en temes com puntualitat, interès, ordre, fer els
deures i treballs proposats, dur el material, comportament a classe,… L’avaluació es
farà a través de l’observació diària i amb les anotacions preses pel professor en el seu
quadern de notes


La nota final de 3r surt de:

- 50%: Controls (on es valoren conceptes i procediments)
- 30%: Notes de classe, treballs, deures,…
- 20%: Es valora l’actitud de l’alumne en temes com puntualitat, interès, ordre, fer els
deures i treballs proposats, dur el material, comportament a classe,… L’avaluació es
farà a través de l’observació diària i amb les anotacions preses pel professor en el seu
quadern de notes.


En el cas de Física i Química de 4t :

La nota de cada trimestre vindrà donada per:
-El 65 % de les notes dels exàmens
-El 25 % de les notes de classe.

-El 10% de les notes d’actitud

Pla de recuperacions
-

Després de cada trimestre es fa una recuperació de la part que tenen suspesa.

-

A final de curs es fa una recuperació del trimestre o la part pendent.

-

A setembre es fa una recuperació global, a partir dels mínims (80% control i
20% activitats.

-

Els alumnes que tenguin l’àrea suspesa de cursos anteriors, en començar el
curs se’ls donarà allò què han de fer per tal de recuperar. Generalment
s’indiquen unes feines a presentar i durant el mes de febrer una prova objectiva
a partir d’aquestes feines.

-

En el cas de Física i Química de 4t:

Desprès de cada avaluació es fa una recuperació on hi entren problemes del
dossier que poden trobar a la pàgina web del col·legi.
-

El mes de juny es farà un examen de recuperació final.

El setembre es fa una recuperació global on hi entren els problemes del dossier
que poden trobar a la pàgina web del col·legi (el 90% correspon als exàmens i el 10 %
als treballs d’estiu).

LLATÍ
Criteris de qualificació:
Es realitzaran proves escrites cada tema o cada dos temes. En aquestes proves
s’avaluaran les diferents competències que s’hagin treballat durant la unitat (cultura,
traduccions, formació del lèxic, etc). Això suposarà un 60% de la nota final.
A més a més, també es realitzaran treballs a classe o a casa, tant en grup com
individualment, que computaran un 30% de la nota final, juntament amb les
traduccions que es faran a classe. Aquestes traduccions s’entregaran a la professora
de tant en tant.
Pel que fa a l’actitud, aquesta valdrà un 10%. És imprescindible que els alumnes
tinguin una actitud positiva envers la feina i treballin diàriament.

Recuperació:

Es faran recuperacions trimestrals amb una feina donada per la professora, si fos el
cas. Si el juny/setembre s’han suspès dos trimestres o més, es farà un examen global.
A més a més, el setembre s'hauran d'entregar unes feines que suposen el 20% de la
nota final.

LLENGUA CATALANA
Procediments d’avaluació i recuperació
L’alumnat s’anirà avaluant durant tot el curs tenint en compte:
- l’aprenentatge de conceptes
- el grau d’adquisició de les competències bàsiques
- el compliment de les actituds, valors i normes
Això es comptabilitzarà al final de cada una de les tres avaluacions en què la nota
reflectida serà treta del conjunt d’anotacions preses pel professor al seu quadern de
notes referides a:
- proves objectives (controls): representarà el 60% de la nota.
- treballs, activitats de classe, deures, lectures obligatòries, exposicions orals,
dictats...: representarà el 30% de la nota.
- actitud reflectida en els següents aspectes: comportament (tant amb els professors
com amb els companys), entrega de treballs el dia convingut, interès i participació, fer
els deures i activitats proposades, dur el material, puntualitat en l’assistència a
classe...: representarà el 10% de la nota.
Les recuperacions es faran de la manera següent:
- Si algun alumne/a no supera alguna de les avaluacions se li farà una recuperació de
la matèria assenyalada pel professor i en la data consensuada pels dos.
- Si algun alumne/a arriba al mes de juny amb alguna avaluació no superada se li farà
recuperació.
- Si algun alumne/a arriba al juny amb dues o tres avaluacions suspeses haurà de fer
un examen global final.
- Aquell/a alumne/a que el juny no superi l’assignatura es podrà tornar a presentar el
setembre. Cal tenir en compte, però, que el número d’assignatures no pot ser superior
a quatre, comptant àrees suspeses de cursos anteriors. En aquest cas, la repetició de
curs serà automàtica.
- Aquell/a alumne/a que no superi l’assignatura ni el juny ni el setembre podrà tornarse a presentar el febrer.
En aquest cas es farà de la següent manera:

El professor en curs assenyalarà els continguts mínims necessaris per assolir el nivell
del grup-aula i avaluarà l’alumne/a:
- Amb un treball d’aquests continguts que s’haurà d’entregar dins la data convinguda.
- Amb una prova escrita que es realitzarà dins del temps convingut entre l’alumne/a i el
professor.
- També es tindran en compte el bon seguiment i el resultats acadèmics de l’alumne/a
dins del nou curs actual.

MATEMÀTIQUES
Criteris de qualificació
A secundària es farà un examen de cada unitat didàctica, que representarà el 65% de
la nota final. A més, es faran durant el trimestre diverses proves escrites de curta
duració, que representarà un 25% de la nota final. El 10% restant correspon a l’actitud
(assistència, deures, actitud a classe, etc.).

Recuperacions
Si la nota final del trimestre no supera el 5, l’alumne tindrà dret a una recuperació del
trimestre suspès , que es farà:
1r trimestre: després de Nadal
2n trimestre: després de Setmana Santa
3r trimestre: final de juny
Per aprovar l’assignatura s’han de complir els següents requisits:
-

Aprovar els tres trimestres.

-

Aprovar dos trimestres i el trimestre suspès amb 4 o més i que la mitjana
surti 5 o més.

-

Aprovar el global de juny o el de setembre (90% examen i 10% feines
d’estiu).

Els alumnes amb les matemàtiques suspeses de cursos anteriors faran una
recuperació en el mes de febrer del curs actual.
En qualsevol cas la nota de recuperació serà com a màxim d’un 5.
Si un alumne/a aprova les matemàtiques d’un curs, automàticament li quedaran
aprovades las matemàtiques dels cursos inferiors.

Es facilitarà a l’alumne un dossier amb exercicis semblants als de l’examen per
preparar la recuperació de setembre.

MÚSICA
Criteris de qualificació:
La nota de l’assignatura s’obté a partir de tres paràmetres:
1.

Els exàmens escrits, valen un 50%.

La nota de les proves escrites sortirà de l'examen de cada unitat didàctica. Dels
exàmens es farà la mitjana aritmètica.
2.

Notes de classe i treballs, valen un 30%.

3.

Les actituds, que inclouen:
-

Comportament (escolta atenta de les audicions i participació activa
durant la interpretació musical).

-

Treball a classe

-

Realització dels deures

Aquestes actituds tenen un valor de 20% de la nota de la matèria.
La nota d'actitud sortirà de les notes dels treballs realitzats a casa i de les actituds
demostrades en l'aula, a més de les que consten a cada unitat didàctica.

Criteris de recuperació:
A ESO l’avaluació de l’assignatura de música es continua tot tenint en compte les
següents matisacions:
-

Si l’alumne suspèn el primer trimestre i aprova el segon, automàticament
quedarà recuperat el primer trimestre.

-

Si l’alumne aprova el primer trimestre i suspèn el segon, l’aprovat dependrà
de la nota del tercer trimestre.

-

Si l’alumne té dos trimestres suspesos (els que sigui) haurà de fer un
examen de recuperació el juny.

-

Si només es suspèn el tercer trimestre i la mitja dóna aprovat, aprovarà. Si
no haurà de fer l’examen de recuperació del tercer trimestre.

-

Per a l’examen de setembre es farà recuperació global (70% correspon a la
prova escrita i el 30% als treballs d’estiu).

Per recuperar cursos anteriors s’han de presentar els treballs corresponents
que el professor indica, qui no els presenti haurà de fer un examen global de la matèria
suspesa.

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL
Criteris de qualificació
Per avaluar l’assignatura d’educació plàstica i visual es realitzaran uns treballs
específics per a cada tema, a fi de posar en pràctica els coneixements adquirits.
Aquestes feines s’avaluaran amb nota numèrica de l’1 al 10.
El 80% de la nota de l’avaluació serà la mitjana d’aquestes notes, l’altre 20%
correspon a la nota d’actitud dins l’aula.
Es valorarà la puntualitat en l’entrega de les feines de la següent manera:
-

Les feines entregades 1 dia més tard, es descomptarà 1 punt.

Les feines que s’entreguin 2 ó més dies tard s’avaluaran amb una nota
numèrica de 5.
-

Les feines no entregades equivaldran a un 0.

Per avaluar l’actitud es tindrà en conte el treball en grup, la cura del material de
l’aula i la realització de les feines dins les hores lectives.
A l’assignatura d’educació plàstica i visual, l’avaluació és continua:
Si la mitjana de les avaluacions surt aprovada no han de recuperar cap
avaluació.
-

Si no surt aprovada han de recuperar les avaluacions suspeses.

Recuperacions:
Per recuperar l’assignatura a la convocatòria de setembre, cal presentar totes les
feines de procediments i tots els treballs de conceptes que tenen sense entregar
(100% de la nota és el resultat dels treballs presentats).
Per recuperar cursos anteriors s’hauran d’entregar les feines que la professora
estableixi.

RELIGIÓ
Criterios de calificación
Los alumnos se irán evaluando durante todo el curso teniendo en cuenta:
-

el aprendizaje de conceptos

-

el grado de adquisición de las competencias básicas

-

el cumplimiento de las actitudes, valores y normas

Esto se contabilizará al final de cada una de las tres evaluaciones en que la nota
reflejada tendrá en cuenta:
-

pruebas objetivas (controles)

-

trabajos escritos (personal y en equipos cooperativos)

-

actividades de clase, deberes

actitud reflejada en los siguientes aspectos: comportamiento (tanto con los
profesores como con los compañeros), entrega de trabajos el día convenido, interés y
participación, hacer los deberes y actividades propuestas, llevar el material,
puntualidad en la asistencia a clase...
Los tantos por ciento que se tendrán en cuenta son los siguientes:
En cada tema se calificará:
a) Los deberes y tareas realizadas: 25 %.
b) La prueba objetiva/control y/o trabajo sobre el tema: 50%;
c) Participación, colaboración y actitud en general: 25%.

Criterios de recuperación
Si algún alumno/a no supera alguna de las evaluaciones se le hará una
recuperación de la materia señalada por el profesor y en la fecha consensuada por los
dos.
Si algún alumno/a llega al mes de junio con alguna evaluación no superada se
le hará recuperación. Si se da el caso de tener una sola evaluación suspendida se
tendrá en cuenta su progreso en la asignatura.
Si algún alumno/a llega en junio con dos o tres evaluaciones suspensas deberá
hacer un examen global final.
Aquel/a alumno/a que en junio no supere la asignatura se ha de presentar en
septiembre (25% nota del trabajo entregado y 75% nota del examen)

Aquel/a alumno/a que no supere la asignatura ni en junio ni en septiembre ha
de presentarse en febrero. En este caso se hará de la siguiente manera: El profesor
del área de Religión señalará los contenidos mínimos necesarios para aprobar la
asignatura y evaluará al alumno/a con un trabajo de estos contenidos que se habrá de
entregar dentro de la fecha convenida.

TECNOLOGIA
Criteris de qualificació
Per avaluar la matèria es tindran en compte: proves orals i escrites, treballs,
controls,... (percentatges de les diferents proves: 50%-60% controls tipus test, 10%
preguntes orals, 10% exercissis cooperatius escrits, 10% pràctiques i 20% per
l’actitud).
Mesures per valorar les actituds:
-

En cada trimestre s’avaluaran principalment les següents actituds: Interès,
puntualitat, deures, entrega i comportament.
L’avaluació es farà a través de l’observació diària i amb les anotacions preses
per cada professor en el seu quadern de notes.

La qualificació final serà:
80% de la nota: proves objectives, treballs, activitats de classe, deures,...explicades
anteriorment.
20% de la nota: Actitud, valorada com s’indica anteriorment.
Criteris de recuperació
A final de curs es fa una mitja aritmètica de les tres avaluacions i si surt suspesa
s’examinen dels trimestres suspesos i/o han d’entregar les parts pràctiques que no han
entregat durant el curs.
A setembre es fa una recuperació de tot el curs i han d’entregar les parts pràctiques
que no han entregat durant el curs així com un treball extra d’estiu (80% control i 20%
treballs)
Els alumnes que tenguin l’àrea suspesa de cursos anteriors, han de recuperar tot el
curs. Generalment es sol fer el mes de febrer una prova objectiva.

CIÈNCIES APLICADES A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL
Criteris de qualificació

Per avaluar la matèria es tindran en compte: proves orals i escrites, treballs, controls,...
(percentatges de les diferents proves: 50%-60% controls tipus test, 10% preguntes
orals, 10% exercisis cooperatius escrits, 20% pràctiques i 10% per l’actitud).

Mesures per valorar les actituds:
-

En cada trimestre s’avaluaran principalment les següents actituds: Interès,
puntualitat, deures, entrega i comportament.

-

L’avaluació es farà a través de l’observació diària i amb les anotacions preses
per cada professor en el seu quadern de notes.

La qualificació final serà:
90% de la nota: proves objectives, treballs, activitats de classe, deures,...explicades
anteriorment.
10% de la nota: Actitud, valorada com s’indica anteriorment.

Criteris de recuperació
A final de curs es fa una mitja aritmètrica de les tres avaluacions i si surt suspesa
s’examinen dels trimestres suspesos i/o han d’entregar les parts pràctiques que no han
entregat durant el curs.
A setembre es fa una recuperació de tot el curs i han d’entregar les parts pràctiques
que no han entregat durant el curs així com un treball extra d’estiu (90% control i 10%
treballs)
Els alumnes que tenguin l’àrea suspesa de cursos anteriors, han de recuperar tot el
curs. Generalment es sol fer el mes de febrer una prova objectiva.

