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Criteris de qualificació ESO

Per a l’avaluació tindrem en compte els següents instruments avaluadors:

Proves escrites  : Es faran proves escrites dels continguts.  

Tasques i feina diària  :
El quadern de classe es demanarà, almenys, una vegada per avaluació i per a la qualificació es tindran en compte els 
següents apartats.

1. Presentació: Utilització de marges, títols, espaiat adequat entre activitats, lletres i nombres clars i llegibles.
2. Ordre: Estructuració correcte del tema i de les activitats.
3. Expressió escrita: Correcció en el llenguatge  escrit.
4. Continguts: Realització d’activitats fetes a classe i a casa. Totes han d’estar fetes i corregides al quadern.

S’utilitzaran les noves tecnologies i es valorarà la tasca realitzada, l’interès de l’alumne, la col·laboració amb altres 
companys i la cura del material.

Comportament i actitud  : Es valoraran els següents aspectes: 

1. Puntualitat en l’assistència a classe.
2. Realització de les tasques en els terminis establerts.
3. Participació activa (esforç, interès, correcció amb l’expressió oral i escrita...)
4. Disposició i cura del material.
5. Respecte als companys de classe.

Qualificació. 
Els apartats anteriors es comptabilitzaran de la següent manera:

1. Proves escrites: 80% de la nota.
2. Tasques i feina diària: 10 %
3. Comportament i actitud: 10 %

Recuperació

Es farà una avaluació continuada, tenint en compte els criteris de qualificacions anteriors. La nota d'avaluació serà la
mitjana aritmètica de les proves realitzades, les tasques i el comportament amb el percentatges esmentats.

Dins cada avaluació es realitzaran  proves escrites globals del bloc anterior, que servirà per recuperar i es tindrà en
compte amb el conjunt de notes de la part avaluada.  El dia 15 de juny es farà un examen global de tota la matèria la
nota del qual s’afegirà a les qualificacions del curs.

Per tal d'aprovar el curs, serà necessari que la mitjana sigui igual o superior a cinc, 5, i que la nota corresponent a cada
bloc sigui igual o superior a tres, 3.
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Criteris de qualificació Batxillerat

Essent els continguts en aquest curs més diferenciats, es dividirà l'assignatura en blocs de forma que els
mínims s'hauran d'assolir per cada un dels blocs de continguts.

A tots els grups es realitzaran al menys dues proves escrites per cada un dels blocs a avaluar. El darrer
examen del bloc podrà contenir tota la matèria del bloc i tenir caràcter de recuperació.

 L'avaluació es realitzarà tenint en compte a més a més la claredat a l'exposició, l'acurament en els gràfics i
dibuixos, i l'expressió escrita o bé oral si és el cas.

Consideram el bloc aprovat si surt aprovada la mitjana dels exàmens incloent el de bloc. Si aquesta mitjana
fos insuficient, llavors la nota de l’examen de bloc servirà per recuperar.

  El dia 15 de juny a les 11:00 hores es farà un examen global de tota la matèria pels alumnes de primer de
batxillerat, la nota del qual s’afegirà a les qualificacions del curs.

El dia 22 de maig de 8:00 hores fins les 9:30 es farà un examen global de tota la matèria pels alumnes de
segon de batxillerat, la nota del qual s’afegirà a les qualificacions del curs

.La nota de l’avaluació és només informativa, essent la definitiva la del bloc.
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