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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, formativa i competencial. Els elements per         
avaluar seran les observacions recollides pel professor en intervencions a          
classe, activitats i proves orals i escrites. 
 
 

  

 
PROFESSORS I PROFESSORES MEMBRES DEL DEPARTAMENT: 
  
-     Ricard Valero     (Coordinador d’Informàtica) 
-     Luis González    (Cap de Departament)  
-     Xavier Sastre      (Secretari) 
-     Joan Carles Ferré  (Tutor)  
 
 
 
 

 
MATÈRIES: 
 
-    TECNOLOGIA (1r, 2n, 3r. 4t d’ESO)  
-    TECNO + INFO (4t ESO)  
-    INFORMÀTICA (4t ESO)  
-    TECNOLOGIA INDUSTRIAL (1r i 2n BAT) 
-    ELECTROTÈCNIA   (2n BAT)  
-    ROBÒTICA  (optativa 2n ESO)  
-    MON DIGITAL (optativa 1r ESO)  

Primer Cicle ESO 
Element avaluador % Nota Freqüència 
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La nota numèrica obtinguda, tindrà una correlació amb l’assoliment de 
competències cientificotecnològiques (ESO), segons el següent criteri: 
 

  

Assistència i puntualitat a classe, grau 
d’interès i actitud 

20 Diàries 

Treball a classe, intervencions, 
activitats, llibreta o dossier 

50 Diari-Trimestral 

Proves orals, escrites i/o numèriques 30 Desprès de cada tema 

Segon Cicle ESO 
Element avaluador % Nota Freqüència 

Assistència i puntualitat a classe, grau 
d’interès i actitud 

20 Diàries 

Treball a classe, intervencions, 
activitats, llibreta o dossier 

40 Diari-Trimestral 

Proves orals, escrites i/o numèriques 40 Desprès de cada tema 

Informàtica (4t ESO) 
Element avaluador % Nota Freqüència 

Assistència i puntualitat a classe, grau 
d’interès i actitud 

20 Diàries 

Treball a classe, intervencions, 
activitats, llibreta o dossier 

50 Diari-Trimestral 

Proves orals, escrites i/o numèriques 30 Desprès de cada tema 

Batxillerat (50 % presencial, 50 % telemàtic) 
Element avaluador % Nota Freqüència 

Assistència i puntualitat a classe 
(presencial o telemàtica), grau d’interès 
i actitud 

5 Diàries 

Treball a classe (presencial o telemàtic), 
intervencions, activitats, llibreta o 
dossier 

15 Diari-Trimestral 

Proves orals, escrites i/o numèriques 80 Desprès Unitat Didàctica 

 Nota numèrica Assoliment de competències  
1-4 No Assoliment NA 
5-6 Assoliment Satisfactori AS 
7-8 Assoliment Notable AN 
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Avaluació alumnes de NESE (atenció a la diversitat): 
 

  

9-10 Assoliment Excel·lent AE 

 
Per a l’avaluació d’alumnat amb NESE es seleccionarà, en cada cas,           
aquells ítems que més s’ajustin a les necessitats de suport de l’alumne/a. 
 
 

 
● Plantejar preguntes curtes i enunciats directes. 
● Dissenyar exàmens curts (en quant a contingut i número de preguntes)           

amb més freqüència en lloc de proves llargues. 
● Facilitar el text escrit, evitant el dictat o la còpia dels enunciats o             

preguntes. 
● Incloure preguntes que impliquin respostes breus. 
● Deixar espai suficient per respondre. 
● Dividir les preguntes complexes en preguntes senzilles. 
● Reduir el número de preguntes per full. 
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Avaluació Final: 
 
La nota final de la matèria serà la mitjana ponderada de totes les notes              
obtingudes. Per superar la matèria la nota final haurà de ser de 5 o més. 
 
 
Proves de recuperació i millora: 
 
A criteri del professor, es realitzarà 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: 
 

  

● Les preguntes tipus test, faciliten la demostració dels coneixements dels          
alumnes. 

● Dissenyar activitats d’avaluació escrita i oral, depenent del que         
considerem que és millor per a l’alumne. 

● Assegurar-se de què té tot el material necessari per realitzar la prova            
d’avaluació. 

● Situar-lo a prop del professor per què pugui supervisar la concentració i            
evitar distraccions. 

● Llegir en veu alta, per part del professorat, els enunciats de les            
preguntes. 

● Destacar les paraules clau dels enunciats i preguntes. 
● Si un exercici es pot realitzar de varies mareres, indicar-li quina és la             

més adequada per a ell. 
● Verificar que ha entès les preguntes. 
● Oferir-li un lloc lliure de distraccions que afavoreixi la seva concentració. 
● Si té dificultats per centrar-se en la prova, ajudar-li a reconduir l’atenció. 
● Informar des del començament sobre el temps que es disposa per fer la             

prova. Anar donant informació del temps que queda al llarg de la            
realització de la prova. 

● Adaptar el temps necessari per a realitzar l’examen. 
● Supervisar que ha respost totes les preguntes. 
● Recordar que repassi les respostes abans de donar per finalitzat          

l’examen. 
● Realitzar un feed-back individual i en grup dels aspectes positius. 
● Analitzar de forma individual el tipus d’errors realitzats. 
● Transmetre de forma individual com pot millorar. 
● Ensenyar estratègies i cerca d’alternatives a les dificultats que troba. 
● Valorar el seu esforç per aprendre tant com allò que ha après. L’èxit no              

es troba tan en el resultat com en el procés. 
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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. 
 
Proves extraordinàries de juny 
 
Els alumnes de l’ESO que no hagin assolit les competències per superar el             
curs hauran de realitzar una prova escrita a la convocatòria extraordinària de            
juny, els dies establers al calendari general del Centre. 
 

 
Els alumnes de 2n de BAT que no hagin assolit les matèries per superar el curs                
hauran de realitzar una prova escrita a la convocatòria extraordinària de juny,            
els dies establers al calendari general del Centre. 
 

 
Per superar les matèries a la convocatòria extraordinària de juny els alumnes            
d’ESO i de 2n de BAT hauran de treure un 5 o més a la prova escrita. 
 
 
Convocatòria de setembre: 
 
Els alumnes de 1r de BAT hauran de presentar obligatòriament el treball d’estiu             
o dossier, format per un conjunt d’activitats proposades pel professor/a i           
realitzar una prova escrita. 
En l’entrega dels treballs o dossiers, es valorarà l’opinió personal de l’activitat,            
l’ordre, la claredat de l’expressió escrita, la utilització de vocabulari tecnològic,           
la normalització. El treball ha d’estar clarament identificat: nom i cognoms, curs            
i matèria. 
 
Els criteris de recuperació al setembre seran: 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

ESO (1r, 2n, 3r i 4t)        Element avaluador % Nota 
Prova escrita 100 

BATXILLERAT (2n BAT)        Element avaluador % Nota 
Prova escrita 100 

BATXILLERAT         Element avaluador % Nota 
Realització del dossier escrit 30 
Prova escrita 70 
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En cas de confinament (parcial o total) (ESO i 1r de BAT): 

Els professors, de cada nivell, elaboraran tasques i/o activitats que els alumnes            
hauran de retornar (via telemàtica: correu electrònic, Moodle, Telegram,         
Whatsapp o altres mitjans telemàtics) o realitzat durant les classes          
telemàtiques que es puguin organitzar en aquest període (3r trimestre 2020).  
L'ús de les xarxes telemàtiques i aplicacions telefòniques son avaluables com a            
competències digitals. 
L’avaluació d'aquestes tasques i/o activitats serà individual en funció de les           
característiques personals i acadèmiques de cada alumne. 
Es valorarà positivament el lliurament de les tasques. En cas de no lliurar les              
activitats es tindran en compte les possibilitats de connectivitat de l’alumne , els             
mitjans tecnològics o l’estat emocional que han possibilitat el no lliurament, de            
tal manera que aquest no lliurament de tasques i/o activitats no repercuteixi            
negativament en l'avaluació de l'alumnat. 
La periodicitat de les tasques i/o activitats pot ser diària, setmanal, quinzenal o             
mensual. 
L'avaluació serà individualitzada, formativa i competencial. 
També es valorarà: 
- l’interès i l’esforç per la feina encomanada. 
- l’autonomia personal. 
- responsabilitat vers les tasques. 
-  Interaccionar amb el professorat de la matèria: Feed-back en quan a dubtes i 
altres qüestions a través de diferents mitjans. 
- Autonomia d'aprenentatge 
- Adaptació als nous formats d'aprenentatges. 
 
Avaluació Final: 
La nota final de la matèria serà la mitjana ponderada de les notes de les 3                
avaluacions. Per superar la matèria la nota final haurà de ser de 5 o més. 
 
Treball de síntesi i projecte de recerca 
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El Treball de síntesi de 1r a 3r, i el Projecte de recerca de 4t, s'avaluen amb                 
relació a les competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits             
transversals que hi intervenen; per tant, no s'avaluen amb una qualificació           
específica. En cas que no s’haguessin iniciat abans del confinament i que            
finalment no es poguessin fer a l’allargar-se el tancament dels centres, caldrà            
indicar “no fet” a l’acta d'avaluació final, i afegir el comentari que no s’ha              
realitzat perquè estava programat durant el temps del confinament i, en la            
previsió de les activitats adreçades als alumnes durant aquest temps, s’han           
considerat prioritàries altres tipus d’activitats. El fet de no haver-lo realitzat no            
ha de tenir cap incidència negativa en les qualificacions de les matèries. 
 
Proves de recuperació i millora: 
A criteri del professor, es realitzarà després de la darrera avaluació ordinària, i             
abans del 19 de juny de 2021, proves de recuperació i millora per reforçar              
l’assoliment dels continguts treballats durant el curs. 
 
Matèries pendents de cursos anteriors: 
Seran avaluades durant el 2n trimestre del curs 2020-2021. Per aquells           
alumnes que no superin l'avaluació al 2n trimestre, es proposarà la realització            
d’activitats de recuperació, si les condicions telemàtiques ho permeten, amb          
data d’entrega de 19 de juny de 2021. El professorat podrà decidir que l’alumne              
recuperà la matèria si considera que té assolits les competències dels cursos            
anteriors. 
 
Convocatòria de setembre: 
Els alumnes de 1r de BAT, Tecnologia Industrial, hauran de presentar           
obligatòriament el treball d’estiu o dossier, format per un conjunt d’activitats           
proposades pel professor/a i realitzar una prova escrita si les circumstàncies ho            
permeten. 
En l’entrega dels treballs o dossiers, es valorarà l’opinió personal de l’activitat,            
l’ordre, la claredat de l’expressió escrita, la utilització de vocabulari tecnològic,           
la normalització. El treball ha d’estar clarament identificat: nom i cognoms, curs            
i matèria. 
Si no fos possible la realització d'una prova escrita de forma presencial es             
realitzarà telemàticament. 

 

  


