CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: FÍSICA I QUÍMICA
ASSIGNATURA : CIÈNCIES APLICADES
NIVELL: 4t ESO
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Assistència a classe i puntualitat
Bona actitud cap a l'assignatura i cap als companys
Dur els deures comanats fets i el dia que toca.
Quadern de classe al dia més o manco net, sense necessitat de passar-lo en net. El quadern ha
de tenir els apunts de classe i les activitats comanades amb anterioritat.
Les proves escrites no estaran dissenyades per respondre únicament a continguts memorístics,
sinó també activitats de comprensió i raonament a partir d'allò treballat a classe i al laboratori..

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Els blocs de continguts es dividiran en unitats didàctiques i es farà un examen per cada 1-2
unitats en funció de la càrrega de continguts, amb un mínim de 2 exàmens per avaluació. Les
proves escrites inclouran preguntes teòriques i pràctiques. En algunes unitats es realitzaran
treballs en substitució a una prova escrita corresponent a la unitat, com és el cas corresponent al
bloc 4.
La nota de cada una de les avaluacions serà:
- 75% corresponent a la mitjana aritmètica de les proves/treball de cada una de les unitats
didàctiques
- 25 % restant correspondrà a actitud i feina realitzades durant l’avaluació. L’actitud i feina es
ponderarà de la manera següent:
- 15% treballs i feina al laboratori
- 10% treballs (fitxes o activitats) durant les classes i casa.
L’actitud es valorarà de la següent manera: Es restarà un punt a la nota de Actitud i feina quan:
- l’alumne no entregui les tasques el dia acordat,
- no treballi a classe les activitats que se li han encomanat
- actituds disruptives dins l’aula o laboratori
La qualificació final del curs correspondrà a la mitjana aritmètica de les notes obtingudes a les
tres avaluacions. La nota al butlletí apareixerà en forma de nombre sencer arrodonint la
qualificació seguint els procediments matemàtics habituals.

RECUPERACIONS
En cas de tenir una o dues avaluacions suspeses, si la mitjana aritmètica de les tres avaluacions
és igual o superior a 4,5 la nota final serà aquesta. En cas contrari, l’alumne podrà recuperar
l’avaluació o avaluacions suspeses en una prova al juny.
Al setembre es podrà recuperar la matèria amb l’entrega de la tasca encomanada (25%) i una
prova escrita (75%).

PENDENTS
No s'escau.

