CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: TECNOLOGIA
ASSIGNATURA : TECNOLOGIA INDUSTRIAL (II)
NIVELL: 2n batxillerat
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
És condició indispensable per aprovar l'avaluació realitzar el/els projecte/s
d'investigació.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
•
Es realitzaran almenys dos exàmens per avaluació.
•
Per donar caràcter de globalitat a l'assignatura cada examen contindrà
continguts de les unitats anteriors.
•
Al marge dels exàmens també s avaluaran els projectes d'investigació
que s'encomanin durant el curs.
•
L assistència a classe és obligatòria i és indispensable per poder assolir
una qualificació positiva.
NOTA D'AVALUACIÓ
La qualificació final de cada avaluació serà el resultat del següent
percentatge:
•
Exàmens pràctics: 60%
•
Projectes d'investigació (individual / grup): 30%
•
Pràctiques d'informàtica: 10%
Per aprovar cada avaluació és necessari obtenir una nota mitjana igual o
superior a 4 en cada un dels blocs avaluats per a la qualificació final i que la
qualificació final obtinguda aplicant els percentatges esmentats en l'apartat
anterior sigui igual o superior a 5.
RECUPERACIONS
Al final de curs es farà una recuperació per als alumnes que tenguin una nota
mitjana de les tres avaluacions inferior a 5. Si dins d'aquest cas hi ha alumnat
que només tingui suspesa una avaluació, es podrà presentar a una prova
només d'aquella avaluació o si ho prefereix, a una prova de tot el curs. En tots
els altres casos l'alumnat s'haurà de presentar a la prova de tot el curs. El
percentatge d'aquestes proves serà de 70%. El 30% restant serà de les
Pràctiques: les de cada avaluació en cas de prova d'avaluació o a la mitjana
d'aquestes en cas de realitzar la prova de tot el curs.
Procediments per millorar nota :
L'alumne ja aprovat pot presentar-se als exàmens de recuperació per pujar
nota. La nota final serà la mitjana d'aquest examen amb la que ja té.
Prova de setembre :

Pel que fa a la prova extraordinària de setembre, s'avaluara de la manera
següent: 30% nota de juny i 70% examen de setembre. La nota resultant per
superar l'assignatura ha de ser un 5.
PENDENTS
No hi ha.

