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 Nom matèria, curs i seminari 
TECNOLOGIA, 4t ESO(Científic i generalista), Seminari Tecnologia 

 Criteris d’avaluació trimestral 
65% Dos exàmens trimestrals. Un a mig trimestre i un altre al final 

35% Exercicis, pràctiques i treballs a classe 

 Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
Examen de recuperació del trimestre anterior. Es tindrà en compte també la progressió del 

alumne 

 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 

haurà de realitzar la prova de suficiència de setembre. Les notes finals de suficiència 

seran com a màxim de 5. 

 Els alumnes també podran optar a millorar la nota final presentant-se a l’examen de 

millora de juny.  

 Criteris de recuperació de cursos anteriors 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Quan l’alumne  amb pendents estigui cursant l’assignatura de Tecnologia a 4t, donat que les 
notes de pendents han d’estar en aquest cas abans de finalitzar el curs,  recuperarà la matèria 
del curs o cursos anteriors si la nota mitjana de la 1a i 2a avaluació li dona aprovat. 
 
Altres casos: 
 
L’alumnat de 4t d’ESO amb la matèria “Tecnologies” de cursos anteriors suspesa que no cursa 
“Tecnologia” a 4t curs, ha de realitzar la prova escrita de recuperació que es farà en les dates 
contemplades per recuperació de pendents. Els continguts de la prova de recuperació són els 
propis de la matèria de 3r curs. 
En cas de suspendre la matèria de Tecnologies (Pile) de 3r ESO i passar a 4t curs, aquesta la 
podrà recuperar aprovant la matèria de Tecnologies de 4t curs ESO (amb el professor 
corresponent) i superant també la matèria de llengua francesa (en primera o segona llengua). 
Si no s’hagués matriculat de la matèria de Tecnologies de 4t, llavors haurà de fer una prova de 
suficiència de la matèria de 3r ESO de Tecnologies (Pile) abans d’acabar el curs que haurà de 
superar amb una nota que com a màxim serà un 5.  En cas de no superar aquesta prova, haurà 
de presentar-se a la suficiència de juny, i si és el cas a la de setembre. 
      
El professorat de “Tecnologia” de quart curs s’encarregarà de la correcció de la prova escrita i 
de comunicar-ne la data als interessats amb temps suficient. 
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 Observacions 

DESCOMPTES per faltes d’ortografia  

A cada examen escrit s’aplicaran els següents descomptes: 

● 0,1 p/falta, màxim 1 punt 

 


