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Criteris d’avaluació trimestral 

La UAC-I és un grup de 3r ESO amb adaptació curricular i en atenció a aquest fet 
l’avaluació trimestral consistirà en la mitjana ponderada de: 
1.- les proves-exàmens de cada tema (amb un mínim de dos) amb una ponderació 
màxima sobre la nota de l’avaluació d’un 25 %. Durant el trimestre el professor/a podrà 
proposar als alumnes que no hagin superat alguna prova_examen de fer-ne una altra 
de semblant a “modus” de recuperació (si hi ha temps material per a fer-la abans de 
concloure l’avaluació).  
2.- El lliurament en temps i forma de les activitats proposades a classe (les activitats a 
la llibreta o el seu equivalent a la llibreta digital) amb una ponderació no superior al 10 
%. 
3.- El 55 % de la nota de l’avaluació trimestral correspondrà als projectes i activitats 
proposats al taller o a les activitats relacionades amb les TIC. 
4.- El 10 % restant de la nota correspondrà a l’actitud, valors i normes. 
 

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. 

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. El dossier d’estiu i la prova de suficiència de setembre 
tenen un pes del 50 % cadascun en la nota final sempre que la nota de la prova de 
suficiència sigui igual o superior a 3,5. També es podrà presentar a la prova de 
setembre sense el dossier, però en aquest cas la nota de la prova haurà de ser com a 
mínim de 5. Les notes finals de suficiència seran com a màxim de 5. 
Sempre que els alumnes hagin superat les avaluacions dels tres trimestres o la mitjana 
sigui 5. podran optar a millorar la nota final presentant-se a l’examen de millora de 
juny. 

Criteris de recuperació de cursos anteriors 

En cas d’haver suspès les matèries de Tecnologies de 1r  i/o 2n ESO, aquestes les 
podrà recuperar a 3r curs aprovant la matèria de Tecnologies de 3r curs ESO. 

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 


