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Criteris d’avaluació trimestral 

Amb una proporció de 40% de la nota: 
•         Dues proves escrites trimestrals com a mínim, per poder realitzar-les s’ha de 
presentar el dossier del tema corresponent amb les condicions exigides 
inexcusablement. 
Amb un 40% de la nota el dossier, que comporta: 
•         Exercicis escrits realitzats a classe o com a tasques encomandes. 
•         Exercicis escrits lliurats al professor 
•         Seguiment de la llibreta de classe 
Les condicions exigides al dossier són: 
-       Ha d’estar complet, amb tota la feina encomanda a l’alumnat. 
-       Ha d’estar correctament identificat: nom i cognoms de l’alumne, grup classe, curs, 
assignatura i tema. Aquesta identificació forma part del dossier. 
-       S’ha de lliurar en el termini exigit: dia i hora. 
-       No hi ha d’haver color vermell ni tippex en cap part del dossier. 
-       No ha d’haver-hi cap falta d’ortografia en els enunciats de exercicis copiats de 
llibre o full. 
-       El dia indicat el dossier es lliura, no s’acaba, s’ha de portar acabat de casa. 
El dossier és la concreció física de l’esforç i progressió realitzades per l’alumne durant 
el curs. En aquest sentit, cal fer que l’alumne aprengui a valorar-les i a fer-les veure 
correctament. 
  
Amb un 20% de la nota: 
•         Assistència i puntualitat 
•         Motivació i interès envers la matèria 
•         Actitud i comportament de l’alumnat 
  
Pràctiques al taller 
Per poder accedir a les pràctiques de taller cal estar al dia en la presentació de 
dossiers 
-       S’avalua que el que s’hagi dissenyat compleixi la funció per a la qual ha estat 
pensat (mecanisme, llum, etc) 
-       Correspondència entre el que s´ha dissenyat (plànols, memòria, etc) i el que es 
presenta. 
-       Treball cooperatiu 
-       La qualificació del taller és una nota ponderada amb la distribució horària al final 
de la tercera avaluació. 
 
Les faltes d’ortografia restaran 0,05 punt/falta fins a 1 punt màxim en totes les 
activitats escrites. 

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 

A l'inici del següent trimestre, el professor/a proposarà a cada alumne/a que no hagi  
superat l’avaluació anterior que realitzi alguna activitat en forma de dossier (o tasques 
puntuals al taller) i una prova per tal d’assolir l’esmentada avaluació. Durant el tercer 
trimestre, el professor/a tindrà cura de que els alumnes que no superin alguna prova o 
activitat puguin repetir-la a “modus” de recuperació. També es tindrà en compte la 
progressió de l’alumne/a. 
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Criteris d’avaluació final 

L’avaluació final del curs és la mitjana aritmètica dels tres trimestres que composen el 
curs. 
Si la mitjana aritmètica arrodonida dels tres trimestres és inferior a 5, llavors l’alumne/a 
no supera la matèria i s’haurà de presentar a la prova de suficiència de l’avaluació 
ordinària de juny. 
Si l’alumne/a continua sense superar la matèria a l’avaluació ordinària de juny, llavors 
se li proposarà de fer un dossier d’estiu que haurà de presentar el dia de la prova de 
suficiència de setembre. Els alumnes també podran optar a millorar la nota final 
presentant-se a l’examen de millora de juny.  

Observacions 
El professor/a es reserva el dret d’adaptar els criteris d’avaluació i el sistema de 
qualificació d’acord amb el departament de tecnologies i a requeriment de: 

• coordinació pedagògica 

• equip docent 

• tutor de l’alumne 

• necessitats específiques de l’alumne 
 
 

 


