CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: FÍSICA I QUÍMICA
ASSIGNATURA : CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT PROFESSIONAL
NIVELL: 4t ESO (ENSENYAMENTS APLICATS)
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
A cada avaluació es faran un mínim de dues proves escrites, en principi i si la temporalització es
pot complir, una de cada bloc de l'avaluació.
La revisió i valoració del quadern es farà una vegada abans de la primera avaluació i les vegades
que es cregui necessari abans de l’avaluació final.
Es farà un seguiment de la feina de cada dia i de l'actitud a classe.
NOTA D'AVALUACIÓ
La nota de cada avaluació s'obtindrà de la següent forma: la mitjana de totes les proves escrites,
constituirà el 75% de la nota i el 25% restant serà la nota del quadern, treballs i actitud.
L'avaluació final : La nota de l' avaluació final serà la mitjana de tots els controls realitzats, sempre
que la nota no sigui inferior al 3,5.
RECUPERACIONS
Al llarg del curs, a criteri del professor, es podran fer recuperacions de les diferents avaluacions,
les notes de les quals substituiran la nota de les proves escrites corresponents si són superiors.
Al setembre s'haurà de recuperar tota la matèria amb un examen i presentar la feina d'estiu
assignada. Aquesta feina tendrà un pes del 25% de la nota final de setembre; l'altre 75% serà la
nota de l'examen.
PENDENTS
No s'escau

