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NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Què ha de fer l'alumne per aprovar: Els treball s'entregaran en la data a
fixada pel professor.
Les notes d'aquests
procedimentals.

treballs

puntuaran

en

l'apartat

de

continguts

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Què fa el professor per avaluar: S'avaluaran a partir de proves escrites. Es
realitzaran proves.
Al llarg del trimestre. Es farà una mitjana de les notes obtingudes, sempre i
quan la nota no sigui inferior a 4 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 el cas de quedar pendent una de les proves escrites que componen
l'avaluació, quedarà suspesa,a que la nota mínima per fer mitjana és de 4 per
cada prova.
NOTA D'AVALUACIÓ
Percentatges aplicats
· 30% per a continguts conceptuals.
· 60% per a continguts procedimentals.
· 10% per a continguts actitudinals.
Per aprovar una avaluació l’alumne haurà de tenir com a mínim un 5 de nota
mitjana de les proves escrites realitzades durant el trimestre.
Sempre a partir de X'5.
aaluació és d'1 a 10 sense decimals. El professor arrodonirà a dalt o
baix depenent del treball realitzat per l'alumne durant l'avaluació.
Sempre
Com s'obté la nota pel juny: la mitjana de les tres avaluacions
La nota de juny s'obtindrà fent una mitjana de totes les avaluacions.

RECUPERACIONS
Com s'obté la la nota pel setembre
Al finalitzar cada avaluació, els alumnes que hagin suspès l'avaluació tindran
dret a realitzar una prova de recuperació .
Al juny es farà una prova final als alumnes que hagin suspès.
Al setembre es farà un examen on s'inclouran tots els continguts que haurien
d'haver assolit durant el curs.

PENDENTS
Recuperacions de pendentsÉs realitzaran segons els criteris establert per
l'equip docent i departament.

