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CRITERIS COMUNS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 

 

1. Avaluació inicial. 

Realitzada a l’inici del curs i valorada amb criteris comuns, consistirà en un anàlisi de les 

competències, coneixements, capacitats i aptituds de l’alumnat, amb la finalitat d’establir el 

punt inicial de la nostra actuació pedagògica. Per a la realització d’aquesta avaluació inicial 

aprofitarem el desenvolupament de la primera unitat didàctica. 

 

2. Avaluació formativa. 

L’avaluació de cada alumne serà individualitzada al llarg de tot el curs. El professor anotarà al 

quadern de notes el desenvolupament de les activitats que es facin i els resultats obtinguts. 

Tindran una valoració específica els següents aspectes: 

- Quadern de l’alumne (dossiers, apunts, etc.). 

- Deures i exercicis. 

- Pràctiques de taller. 

- Exàmens. 

- Actitud. 

- Portar el material adient per treballar a classe, especificat pel professor (llibre de text, estris 

de dibuix, calculadora, etc.) 

 

3. Criteris comuns d’avaluació i de recuperació. 

 

Per aprovar el trimestre: 

- Per superar la matèria trimestralment la nota ha de ser igual o superior a 5 (suficient). 

- Aquesta nota és el resultat del promig ponderat dels següents aspectes: 

· Nota de teoria: Es fan controls escrits de cada unitat didàctica. 

· Nota de pràctica: Es desenvolupen projectes constructius o/i informàtics. I també 

activitats pràctiques. 

· Nota d’actitud:  Participació a classe, constància a la feina a desenvolupar,...  

La ponderació de cada un d’aquests aspectes és diferent segons el nivell. Aquesta 

ponderació està especificada en les respectives programacions d’aula. 

- L’alumnat que tingui una nota trimestral (la del butlletí) inferior a 5 (suficient), haurà de 

recuperar el trimestre. 
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Per recuperar el trimestre: 

La recuperació del trimestres consistirà en una prova que inclogui tots els continguts treballats 

durant aquell trimestre. Aquesta recuperació es durà a terme durant el cus. 

 

4. Avaluació final i recuperacions. 

 

Per aprovar el curs: 

- La nota final de matèria ha de ser igual o superior a 5 (suficient). 

- Aquesta nota és el resultat del promig aritmètic dels tres trimestres. 

- L’alumnat que tingui al Juny una nota final de curs (la del butlletí) inferior a 5 (suficient), 

haurà de recuperar la matèria al Setembre. 

 

Per recuperar el curs: 

- Es realitza al Setembre i consisteix en: 

· Prova escrita de totes les unitats didàctiques realitzades durant el curs.  

Percentatge: 60% de la nota  

 · Dossier d’exercicis que l’alumne farà durant l’estiu i lliurarà el dia de la prova.  

Percentatge: 40% de la nota 

 

Per recuperar la matèria de cursos anteriors: 

- L’alumnat que hagi passat de curs amb la matèria pendent podrà recuperar durant el curs en 

les dates que el departament estableixi. 

- Aquesta recuperació consisteix en: 

· Prova escrita de totes les unitats didàctiques realitzades durant el curs.  

Percentatge: 60% de la nota  

· Dossier d’exercicis de recuperació que l’alumne lliurarà el dia de la prova escrita.  

Percentatge: 40% de la nota 

- Si la recuperació que es fa durant el curs es suspèn, l’alumne pot presentar-se a la 

convocatòria de Setembre junt amb l’alumnat del curs corrent. 

- Els diferents nivells se superen de manera independent. L’aprovat d’un determinat curs no 

implica l’aprovat de nivells inferiors. 

 


