
Tecnologies      Criteris d’Avaluació Curs 2016-17

Dossier i material
L’alumne/a haurà de portar a classe:

1. Dossier de la matèria en anglès (només per 1r i 2n ESO) o llibre de
text.

2. Llibreta amb fulls quadriculats (millor en espiral, o bé que permeti
extreure'n pàgines).

3. Fundes d’arxiu, carpeta.
4. Calculadora.
5. L’estoig amb bolígrafs, llapis (H o HB), goma, tisores, regles (regle

de 30 cm, escaire i cartabó), compàs, retolador de punta fina negre
0,5 mm, pega…

6. Un llapis USB per guardar la feina a l'aula d'informàtica.

Criteris d’avaluació i recuperació 
Avaluació trimestral

40% Proves escrites
40% Activitats al taller i a l’aula d’informàtica
20% Actitud (llibreta, participació, assistència, comportament)

Proves escrites
 La nota de les proves escrites correspondrà a un 40% de la nota final de l’avaluació.
 Es farà una prova escrita per unitat.
 Els alumnes que no assisteixin  a un examen,  només podran sol·licitar-ne la  realització en una altra data si

presenten un justificant oficial, o bé, per una falta de causa major.

Activitats de taller
 La nota de les activitats correspondrà a un 40% de la nota final de l’avaluació.
 Al llarg de cada unitat es puntuaran totes les activitats. 
 La manca d’interès i de treball individual diari serà motiu d’una avaluació negativa.
 Es tindrà en compte el progrés individual de cada alumne/a.
 Caldrà seguir sempre les normes de seguretat, el guió de treball i les indicacions del professor.
 S’utilitzaran els fulls quadriculats sempre que sigui necessari. 
 Per a cada projecte es realitzarà una memòria del procés seguit. 
 Els alumnes s'asseuran en un grup triat pel professor.

Aula d’informàtica
 Cal seguir les normes de treball a l'aula informàtica. 
 Cada alumne tindrà un ordinador assignat des del primer dia de classe i no es podrà canviar de lloc.
 Els alumnes disposaran d'un usuari i una contrasenya per poder treballar amb els ordinadors i l'espai Moodle del

centre.



Actitud
 La participació a classe i l´actitud correspondrà a un 20% de la nota final de l´avaluació.
 És condició necessària per aprovar, lliurar la llibreta amb totes les activitats i la feina encomanada pel professor.

Es penalitzarà el lliurament de feina fora de termini. A la llibreta, s’hi hauran d´incloure els apunts de classe, els
exercicis fets a classe i a casa. La llibreta es lliurarà al professor el dia de la prova escrita o quan s’acabi cada
unitat didàctica.

 Els alumnes de 4t ESO no seran avaluats de la feina feta a la llibreta.
 Es valorarà la participació i l’esforç personal de l’alumne/a en els exercicis, per la qual cosa, l’assistència serà

imprescindible.

Avaluació final

 La nota final del curs serà la mitjana de les notes dels trimestres. 
 Per poder fer mitjana, tots els trimestres han de tenir una nota superior o igual a 4. 
 Aquells trimestres que tinguin una nota inferior a 4 hauran de ser recuperats.

Recuperacions
 L’alumne que hagi suspès un trimestre, podrà recuperar-lo durant el següent trimestre. Cada professor fixarà la

data de la recuperació.
 L´alumne haurà de recuperar tota la matèria en els següents casos:

1. Quan hagi suspès dues o tres avaluacions.
2. Quan la mitjana de les 3 avaluacions sigui inferior a 5.

 Per recuperar la matèria es lliurarà un dossier i es farà una prova escrita.

Recuperació del curs anterior
 Per recuperar el curs anterior, caldrà superar una prova escrita i lliurar un dossier el mateix dia de l’examen.



Dossier/llibreta: normes de presentació

1. Aquest full de CRITERIS D'AVALUACIÓ ha d’estar al principi del dossier/llibreta i s’ha de conservar tot el
curs.

2. A la llibreta, en començar un tema, el primer full servirà per fer-ne l’índex i els objectius.

3. A la llibreta hi ha d'haver totes les explicacions teòriques i els exemples del tema, en cas d'absència
s’haurà de demanar els apunts a un/a company/a.

4. El dossier ha d’estar polit i amb marges.

5. En cas que el/la professor/a doni alguna fitxa, caldrà incloure-la en el lloc convenient del tema.

6. En acabar un tema i com a preparació de l’examen,

7.  caldrà fer un ESQUEMA-RESUM.

8. IMPORTANT: No perdeu el quadern. Per aprovar el curs s’haurà de presentar el dia de la prova escrita
de cada unitat didàctica amb les activitats realitzades. 


