CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: TECNOLOGIA
ASSIGNATURA : TECNOLOGIA
NIVELL: 4 ESO
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
•
És condició indispensable per aprovar l'avaluació entregar la memòria i
el projecte.
•
El quadern és d'entrega obligada quan ho requereixi el professor.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
•
Es realitzaran almenys dos exàmens per avaluació.
•
Al marge dels exàmens també s avaluaran tots els treballs obligatoris i
voluntaris que s'encomanin durant el curs.
•
L assistència a classe és obligatòria i és indispensable per poder assolir
una qualificació positiva.
•
El treball diari i l'actitud a classe es valoraran a l'hora d'establir la
qualificació.
NOTA D'AVALUACIÓ
La qualificació final de cada avaluació serà el resultat del següent
percentatge:
•
Teoria (Examens): 40%
•
Activitats de taller, treballs i documents dels projectes: 30%
•
Pràctiques d'informàtica: 20%
•
Actitud (comportament i feina diària): 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.
La nota final de curs (juny): Es calcularà fent la mitjana de les notes
obtingudes a cada avaluació. Per aprovar el curs és necessari que la mitjana
de les tres avaluacions 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. A aquesta recuperació s'hauran de
presentar només a la part corresponent a la/les avaluació/ns que els han
quedat suspeses. La nota d'aquesta recuperació ha de ser superior a 5 per
considerar recuperada la /les avaluacions.

Prova de setembre :
Pel que fa a la prova extraordinària de setembre, s'avaluara de la manera
següent: 20% nota de juny i 80% examen de setembre. La nota resultant per
superar l'assignatura ha de ser un 5.
PENDENTS
Els alumnes amb la matèria de tecnologia I o II pendent, seran avaluats amb
una prova escrita referida als continguts mínims. La prova consistira en
problemes teòrics i en l'elaboració d’una proposta de treball. Aquesta prova
es realitza durant el mes de gener en primera convocatòria i l'abril en segona
convocatòria.
D’acord amb els criteris aprovats i inclosos en el PCC, l’alumnat amb la
matèria de tecnologia de 2n o 3r pendent i que cursa Tecnologia a 4t,
recuperara la pendent de 2n o 3r si aprova dues avaluacions a 4t.

