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NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Què ha de fer l'alumne per aprovar
● Per aprovar l'alumne ha d'obtenir una nota final de 5 com a mínim.
● Assistir a classe obligatòriament.
● No pot tenir un zero en cap dels apartats que s'estableixen per obtenir
la nota final (exàmens, deures, actitud)
● Ha de lliurar tots els treballs i exercicis obligatoris en els terminis
establerts. En cas contrari, no s'acceptaran sense una causa
degudament justificada per escrit i firmada pels pares o tutors.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
Què fa el professor per avaluar
● L'avaluació és contínua; cada avaluació inclou els coneixements de
l'avaluació anterior i si s'aprova, queda aprovada automàticament
l'anterior.
● Es faran un mínim de dos exàmens per trimestre. També es realitzarà
com a mínim un examen oral a la 3a avaluació. En cas de no poder
assistir a un examen s'ha de justificar per escrit i signat pels pares o
tutors.
● S'avaluaran els deures dels alumnes amb regularitat.
● Es posarà una anotació diària de l'actitud de l'alumne per a la qual es
tindrà en compte el seu comportament, si fa tota la tasca encarregada,
si s'esforça per aprendre intentant superar les dificultats, si participa i si
utilitza la llengua estrangera en la mesura de les seves possibilitats.
NOTA D'AVALUACIÓ
Percentatges aplicats
● Proves escrites i orals: 95%
● Evolució de l'alumne, exercicis i actitud: 5%
Com s'obté la nota pel juny
● Per obtenir la nota de final de curs es realitzarà la mitjana ponderada de
les tres avaluacions. Com que és una avaluació contínua, cada
avaluació té més pes que l'anterior.
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● Per aprovar tot el curs n'hi ha prou en aprovar la 3a avaluació.

RECUPERACIONS
Recuperacions durant el curs
● En ser l'avaluació contínua, no es realitzaran recuperacions, quan
s'aprova una avaluació queda aprovada l'anterior.
Com s'obté la nota pel setembre
● En l'avaluació del més de setembre es té en compte l'examen de
recuperació 90% i l'evolució de l'alumne i els deures de l'estiu 10%.

