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Què ha de fer l'alumne per aprovar: Què fa el professor per avaluar: Es realitzaran proves durant cada
avaluació i es farà una mitjana de les notes obtingudes, sempre i quan la nota no sigui inferior a quatre en
cada una d´elles.
La no presentació a les proves escrites, sense motiu justificat d´acord a la normativa del centre, produirà el
seu suspens. L´alumne tindrà l´oportunitat de realitzar-la en la recuperació fitxada per a cada prova.
En cas de quedar pendent una de les proves escrites que componen l'avaluació quedara suspesa la
asignatura , la nota minima per fer mitjana es de quatre per cada prova

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Què fa el professor per avaluar: Què fa el professor per avaluar: S’avaluarà a partir de proves escrites. Es realitzarà
proves durant el trimestre. Es farà una mitjana de les notes obtingudes, sempre i quan la nota no sigui inferior a quatre
en cada una d´elles.
La no presentació a les proves escrites, sense motiu justificat d´acord a la normativa del centre,
produirà el seu suspens. L´alumne tindrà l´oportunitat de realitzar la recuperació fitxada per a cada
prova.
En el cas de quedar pendent una de les proves escrites que componen l´avaluació, quedarà suspesa, ja que la nota
mínima per fer mitjana és de quatre per cada prova.

NOTA D'AVALUACIÓ
Percentatges aplicats Percentatges aplicats son el següents:
70% per a continguts conceptuals
20 % per a continguts procedimentals
10% per a continguts actitudinals
Per aprovar una avaluació l´alumne haurà de tenir como a mínim un cinc de nota mitjana de les
proves escrites realitzades durant el trimestre.
La nota final de l’avaluació es d´1 a 10 sense decimals. El professor arrodonirà a dalt o baix
depenent del treball realitzat per l´alumne durant l´avaluació. Sempre a partir de 5.
Com s'obté la nota pel juny: S’obtindrà fent una mitjana de totes les avaluacions

RECUPERACIONS
Com s'obté la nota pel setembre
Al finalitzar cada avaluació, els alumnes que hagin suspès l’avaluació tindran dret a realitzar una
prova de recuperació.
Procediments per millorar nota participar en les activitats extraescolars i fer els treballs corresponents de les activitats
relacionades amb l’assignatura.

Recuperacions durant el curs:
Procediments per millorar nota
PENDENTS
Recuperacions de pendents

