Criteris metodològics generals i d’atenció a la diversitat ESO
Els alumnes nouvinguts o amb adaptació curricular no fan l’examen teòric i la seva avaluació es
fa de la següent manera: Examen pràctic:50 % i Normes i higiene personal: 50%
Els alumnes amb PI fan la mateixa adaptació curricular.

Procediments d’avaluació I recuperació ESO
Examen pràctic: 50 %; Examen teòric: 20 %; Normes: 20%; Dutxa i higiene personal: 10 %
Hi ha la possibilitat de realitzar un examen final de recuperació al juny. Aquest examen serà
teòric i la nota no podrà ser superior a 5.
Per a recuperar la matèria suspesa del curs anterior els alumnes tenen dues possibilitats
- Aprovar una avaluació del curs actual
- Presentar-se al examen final ordinari convocat per Prefectura d’estudis.
Donat que la matèria és, en un alt percentatge, pràctica, els alumnes que estiguin lesionats han
d’assistir a classe pràctica igualment i elaborar una fitxa d’observació per a cada sessió que no
puguin realitzar. Aquesta serà la seva part pràctica. També hauran de fer l’examen teòric, com
a la resta de companys.
Els alumnes que compleixin tots els requisits de la matèria, inclosa la dutxa i que aprovin per
curs totes les avaluacions, tindran la bonificació d’1 punt a la nota final.

Criteris de desdoblament ESO
A la nostra matèria no es contempla el desdoblament. Aquells alumnes amb PI d’altres
matèries i que presentin un greu problema a nivell de coneixements tindran una adaptació
curricular i no faran examen teòric. La seva avaluació es farà amb els següents percentatges:
50 % part pràctica i 50 % normes, actitud i higiene personal .

Criteris metodològics generals i d’atenció a la diversitat BATXILLERAT
Els alumnes nouvinguts o amb adaptació curricular no fan l’examen teòric i la seva avaluació es
fa de la següent manera: Examen pràctic:50 % i Normes i higiene personal: 50%
Els alumnes amb PI fan la mateixa adaptació curricular.

Procediments d’avaluació I recuperació BATXILLERAT
Examen pràctic: 50 %; Examen teòric: 20 %; Normes: 20 %; Dutxa i higiene personal: 10 %
A la nota final, es pot afegir 1 punt per la realització de la sessió pràctica
Hi ha la possibilitat de realitzar un examen final de recuperació al juny. Aquest examen serà
teòric i la nota no podrà ser superior a 5.
Donat que la matèria és, en un alt percentatge, pràctica, els alumnes que estiguin lesionats han
d’assistir a classe pràctica igualment i elaborar una fitxa d’observació per a cada sessió que no
puguin realitzar. Aquesta serà la seva part pràctica. També hauran de fer l’examen teòric, com
a la resta de companys.
Un alumne de 2n de batxillerat amb l’assignatura suspesa del curs anterior pot aprovar-la si
supera una prova de recuperació a 2n de batxillerat, en les dates que determini Prefectura
d’estudis.
Els alumnes que compleixin tots els requisits de la matèria, inclosa la dutxa i que aprovin per
curs totes les avaluacions, tindran la bonificació d’1 punt a la nota final.
Per poder optar al Pla d’excel·lència del batxillerat, els alumnes hauran de complir tots els
requisits que marca la matèria entre els quals està la obligatorietat de la dutxa.

Criteris de desdoblament BATXILLERAT
A la nostra matèria no es contempla el desdoblament. Aquells alumnes amb PI d’altres
matèries i que presentin un greu problema a nivell de coneixements tindran una adaptació
curricular i no faran examen teòric. La seva avaluació es farà amb els següents percentatges:
50 % part pràctica i 50 % normes, actitud i higiene personal.

