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CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 
 
Avaluació Inicial: 
Es farà una prova a l’inici de curs per conèixer la situació de partida de l’alumne. Aquesta 
avaluació inicial només té un caràcter informador per al professor sobre els coneixements 
de partida de l’alumne i del grup classe, sense repercussió en la nota de la matèria. 
 
Avaluació Trimestral:  
Serà individualitzada, contínua i formativa. Els elements per avaluar seran les observacions 
recollides pel professor en intervencions a classe, activitats i proves orals i realitzades. 
 
ESO (Tecnologies 1 a 3, Optativa Tecnologia i Tecnologia-informàtica 4rt) 

Element avaluador % Nota 

Treball a classe, intervencions, activitats, llibreta de classe. 20% 

Exàmens i altres proves. 40% 

Activitats pràctiques a l’Aula de Tecnologia i presentació dels dossiers 
corresponents. S’inclou el comportament i actitud responsable. 

40% 

 
Optativa d’Informàtica (4rt ESO) 

Element avaluador % Nota 

Treball a classe, activitats i exercicis proposats. 60% 

Exàmens i proves puntuals d’avaluació de continguts. 40% 

 
Batxillerat 

Element avaluador % Nota 

Treball a classe, intervencions, activitats, llibreta de classe. 10% 

Exàmens. 90% 

 
La nota numèrica obtinguda, tindrà una correlació amb l’assoliment de competències de 
l’ESO, segons el següent criteri: 
 

Nota numèrica Assoliment de competències 

1-4 No assoliment 

5-6 Assoliment satisfactori 

7-8 Assoliment notable 

9-10 Assoliment excel·lent 

 
Avaluació  Final: 
 
La nota final de la matèria serà la mitjana de totes les notes obtingudes a les avaluacions 
trimestrals. Per superar la matèria la nota final haurà de ser de 5 o més. 
 
Proves de recuperació i millora:  
 
Es realitzaran, després de la darrera avaluació ordinària, proves de recuperació i millora per 
reforçar l’assoliment dels continguts treballats durant el curs. 



 
Matèries pendents de cursos anteriors:  
 
Quan es proposin la realització d’activitats de recuperació d’anys anteriors s’informarà  a 
l’alumnat de la data d’entrega i la prova escrita. El professorat podrà decidir que l’alumne 
recuperà la matèria si considera que té assolits les competències dels anys anteriors. 
 
 


