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Nom matèria, curs i seminari 
Dibuix tècnic 1r i 2n de batxillerat     Seminari Dibuix 

Criteris d’avaluació trimestral 
Criteris de qualificació 

Es faran exàmens per cada unitat didàctica, segons els continguts treballat. També es 

puntuaran el dossier amb les activitats i els apunts de classe.  

La nota trimestral es calcula segons els següents percentatges: 

• 70 % Exàmens 

• 30 % dossier 

Per aprovar l’assignatura s’han de realitzar els exercicis, exàmens i activitats, fets a casa i a 

classe, respectant les dates de lliurament. 

Les faltes d’assistència  als exàmens o a les entregues dels dossiers s’han de justificar 

degudament (amb justificant oficial). Si no es justifiquen la nota serà de 0. Tenen un termini de 

48 hores per entregar el justificant oficial, el professor li proposa el dia a realitzar  l’examen, en 

el cas de l’entrega del dossier s’entregarà el mateix dia de l’examen. 

 

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 

En tots els casos de recuperació la nota màxima serà de 5. 

Proves ordinàries  

Es poden presentar dues situacions: 

• Alumnes que només han suspès un trimestre amb nota inferior a 3: només s’examinaran  del 

trimestre no aprovat. 

• Alumnes amb 2 o 3 trimestres suspesos: s’avaluaran del contingut del temari de tot el curs. 

L’examen de millora de nota serà el mateix dia i a la mateixa hora que la recuperació. Es 

podran presentar tots els alumnes que hagin aprovat el curs. Es puntuaran de la següent 

manera: 

• Exàmens amb puntuació 10 o 9: es pujarà la nota final de l’assignatura 2 punts. 

• Exàmens amb puntuació 8 o 7: es pujarà la nota final 1 punt. 

Proves extraordinàries i alumnes amb l'assignatura de 1r pendent del curs anterior 

L’alumne s'avalua de tot el temari del curs corresponent. 
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Criteris d’avaluació final 

La nota final serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres, si la nota és igual o superior a 4,5.  

En cas contrari l’alumne s'haurà de presentar a les proves ordinàries. 

Criteris de recuperació de cursos anteriors 
Proves extraordinàries  i alumnes amb l’assignatura de 1r pendent del curs anterior. 

L’alumne s'avalua de tot el temari del curs corresponent. 

 

Observacions 
 

Els alumnes amb un 15% de faltes d’assistència sobre el trimestre es baixa un punt sobre la 

nota final del trimestre. 

Els alumnes amb un 30% de faltes d’assistència sobre el curs , perden el dret de d’avaluació 

contínua i s’han de presentar a l’avaluació ordinària. 

 

 


