CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: Orientació
ASSIGNATURA: ACT (ÀMBIT CIENTÍFIC-TÈCNIC): Matemàtiques/Física i
química
NIVELL: 2n d'ESO
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
El quadern ha d'estar net, amb marges i lletra clara; els enunciats de les
activitats han d'estar copiats íntegrament, posant el número de pàgina del
llibre. Aquest full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la primera
pàgina.
La tasca encomanada s'enregistrarà diàriament.
Els treballs s'han de lliurar dins el termini establert.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La nota final de l’àmbit serà la mitjana aritmètica de les seves 2 parts: física i
química (50%) i matemàtiques (50%). La nota mínima per fer la mitjana final
a l’àmbit ha de ser de 4 a qualsevol dels 2 blocs.
Aprovaran l'assignatura aquells alumnes que obtenguin una mitjana final de
les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, havent obtingut a
cada una de les avaluacions una nota superior a 4.
* En el cas de que un alumne/a no assisteixi a classe el dia que es realitza
l'examen el professor/a pot demanar el corresponent justificant d'absència i
es reserva el dret d'establir una altra data d'examen per l'alumne sempre i
quan consideri que el motiu de l'absència és justificat.
NOTA D'AVALUACIÓ
Percentatges aplicats:
- Exàmens: 60%
- Quadern: 20%
- Treballs, tasca diària: 10%
- Actitud i comportament: 10%
Per poder aprovar, el rendiment no pot ser nul a cap dels tres apartats
anteriors.
RECUPERACIONS
Al mes de juny es farà un examen de recuperació de les avaluacions
suspeses. A la recuperació és imprescindible lliurar les tasques pendents del
curs.
Aprovaran l'assignatura aquells alumnes que la mitjana de les notes de les
tres avaluacions sigui igual o superior a 5.
Al mes de setembre hi ha una convocatòria extraordinària per recuperar la
totalitat de la matèria. La qualificació final de l'assignatura al mes de
setembre s'obtendrà de la mitjana ponderada entre el treball encomanat
(20%), l'examen final (60%) i l'evolució de l'alumne durant el curs (20%).

PENDENTS
Als alumnes amb la matèria de Ciències de la Naturalesa pendent de
cursos anteriors se'ls donarà un full on s'especificarà la feina obligatòria a
realitzar per poder-se presentar a l'examen de recuperació. Hi haurà l'opció
de recuperar la matèria mitjançant la realització d'un examen global, que es
realitzarà a final de curs. En cas de no superar la matèria en aquesta
convocatòria o no presentar-s'hi, hi haurà una nova convocatòria el mes de
setembre.
L'avaluació de l’àrea de matemàtiques de l'ESO tenen un caràcter
acumulatiu, per tant, per aprovar l'assignatura pendent de matemàtiques de
1r d'ESO i 2n d'ESO existeixen dues possibilitats:
• Aprovar les dues primeres avaluacions del curs actual.
• Un examen de pendents del curs anterior que es realitzarà quan
determini el centre.
Els alumnes del grup de PMAR tenen una adaptació curricular dels continguts,
objectius i criteris d’avaluació. En aquest cas, és necessari assoleixin els
criteris mínims del curs corresponent establerts pel departament en aquesta
programació. En cas contrari hauran de realitzar l'examen de pendents del
curs anterior que es realitzarà quan determini el centre. Per tant, contemplant
la possibilitat de que un alumne pugui sortir del programa de PMAR durant el
curs escolar, és necessari que es presentin a les proves de recuperació de les
assignatures suspeses dels cursos anteriors, tant perquè constin com a
assignatures aprovades al seu expedient com per millorar la nota mitjana que
obtenguin al finalitzar l'ESO.

