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Què ha de fer l’alumne per aprovar?
Es realitzaran cada trimestre un examen amb continguts teòrics i un examen amb continguts
pràctics. A més de l'examen concentrat a on entraran tots els continguts tan teòrics com pràctics.
La nota de l'avaluació serà la mitjana de les notes dels exàmens.
Tots els continguts es van acumulant cada trimestre. Per tant al final del curs es farà un examen
global que inclourà tot el que s'ha anat desenvolupant durant el curs.
Al concentrat de final de curs s'ha d'aprovar la part pràctica i la part teòrica.
No es farà mitja amb notes inferiors a 3, (llevat del cas en que la mitjana de la resta de notes
d'aquella avaluació sigui igual o superior al 7,5).
La nota de cada avaluació vindrà donada per la mitjana de les notes de totes les proves, i
s'arrodonirà a la unitat superior en el cas de ser igual o superior a 0,75. La mateixa regla es tindrà
en compte per a la nota de la prova de la recuperació. L'alumne/a per a poder superar
l'assignatura haurà d'obtenir com a mínim un 5, i per tant, la norma anterior no s'aplicarà en
aquest supòsit.
La nota final es farà amb la mitjana de les tres avaluacions (calculada amb la nota exacte, no
amb l'arrodonida) sempre que es compleixen les condicions següents:


Per recuperar, ja que els continguts es van acumulant, dóna a l'alumne la possibilitat
d'aprovar al final de curs.



A final de curs, a més hi haurà una recuperació que inclourà tots els continguts estudiats al
llarg del curs.

En el mes de juny es tornarà a fer un examen global de tota l’assignatura pels alumnes que no
hagin aprovat en el mes de maig. Abans de les recuperacions, el professor facilitarà als alumnes
un llistat dels conceptes bàsics de cada avaluació, atendrà els possibles dubtes que puguin tenir i
els explicarà en què consistirà la prova de recuperació.
La nota de l’examen representarà un 90%, la tasca entregada un 5% i la nota de juny un 5%

Si en alguna de les proves escrites es troba a un/a alumne/a copiant, automàticament se li
retirarà la prova i aquella avaluació la tindrà suspesa. Per poder aprovar aquella avaluació
l'alumne/a s'haurà de presentar a una prova on s’inclouran els continguts de totes les unitats
didàctiques corresponents a aquella avaluació.
Les faltes d’assistència corresponents a dies de proves escrites han de ser justificades. La prova
es recuperarà el dia que s’acordi amb el professor.

Què fa el professor per avaluar?
El professor per tal d'avaluar als alumnes ha de fer proves escrites, preguntes orals, encomanar
exercicis durant i al final de cada unitat didàctica, i promoure comentaris i preguntes dins l'aula
sobre textos i notícies que siguin d'actualitat. A més, elaborarà exercicis propis de reforç per tal
de que els alumnes es preparin correctament per a les proves d'accés a la universitat.
La qualificació obtinguda en les proves escrites ponderarà el 100% de la qualificació de cada
avaluació.
El professor no durà un seguiment exhaustiu de la realització de la tasca encomanada per a fer a
casa. L'alumne/a, a aquestes altures, ja ha de saber que si les duu a terme, aquests
coneixements li serviran per a preparar-se millor les proves escrites.
Percentatges aplicats :
Les proves escrites suposen el 100% de la nota.
Com s’obté la nota pel maig?
La nota final es farà amb la mitjana de les tres avaluacions (calculada amb la nota exacte, no
amb l'arrodonida) sempre que es compleixen les condicions esmentades anteriorment. Aprovaran
la matèria els alumnes que, aplicant els criteris de qualificació, obtinguin una nota igual o superior
a 5.
Com s’obté la nota pel juny?
Tots els alumnes que hagin suspès la matèria hauran de presentar un dossier de resums i
exercicis pràctics de tota l’assignatura i s’hauran de presentar a un examen global. La nota del
dossier suposarà un 5% mentre que la de l'examen contarà un 90%. El 5% restant provindrà de
les qualificacions obtingudes durant el curs, és a dir de la nota de juny.
Recuperacions durant el curs :
Ja que cada trimestre el concentrat englobarà tots els continguts desenvolupats al llarg del curs
permetrà a l’alumnat anar recuperant els trimestres anteriors no superats.
Recuperacions de pendents :
Els alumnes que no superin la matèria al juny l’hauran de tornar cursar el curs següent.

