
CRITERIS D'AVALUACIÓ ESO I FPBÀSICA DE TECNOLOGIA 

 

CONCEPTUALS: 40 % de la nota final. Es valorarà:: 

 Quadern de classe. 

 Realització  de treballs. 

 Proves escrites i orals. 
 

PROCEDIMENTALS: 40% de la nota final. Es valorarà: 

 Treball diari  en l'aula-taller. 

 Els projectes. 

 Presentació de treballs. 
 

ACTITUDINALS: 20 % de la nota final. Es valorarà: 

 Neteja i arreplegada de ferramentes en el taller. 

 L'interés i  la motivació de l'alumnat. 

 Portar e material. 

 Col·laborar i treballar en equip. 

 Lliurar els treballs en el dia previst. 
 
 
Tanmateix, en la nota dels exàmens s´ha de tenir en compte el PLA D´ORTOGRAFIA. Perquè el 
pla siga efectiu i coherent ha d’establir unes pautes de penalització que s’aplicaran tant a les proves 
objectives com als exercicis, activitats o plans de treball proposats pel professor/a. I com, a més a 
més, l’objectiu d’aquest pla és conscienciar els alumnes de la necessitat d’escriure amb correcció, 
també s’intentarà motivar l´ alumnat amb un increment de la nota si s’observa una bona ortografia, 
expressió, construcció sintàctica i ús d’un vocabulari elaborat, fins a un màxim de la nota penalitzada. 
 
· 1r i 2n de ESO: Es descomptarà 0,1 per falta ortogràfica o accent fins un màxim de 0,5 punts. 
· 3r i 4t de ESO : Es descomptarà 0, 1 per falta ortogràfica o accent fins un màxim de 1 punt. 
· 1r i 2n de Batxillerat: Es descomptarà 0,2 per falta ortogràfica o accent fins un màxim de 1 punt. 
2. TREBALLAR LA DEFINICIÓ DE CONCEPTES. 
Un altre aspecte necessari per millorar l’expressió escrita en general i en l’àmbit acadèmic en 
particular és la definició de conceptes. Aportem unes consideracions que pensem que poden ajudar: 
 
· Els alumes s’han d’habituar a l’ús de tecnicismes. (explicar-ho amb les seues paraules 
condueix a incorreccions). 
· Han d’utilitzar construccions sintàctiques coherents (Subjecte+Predicat) No podem 
admetre una definició que comence per : “és quan…” 
· Han de tindre en compte la categoria gramatical (un verb es defineix amb un altre verb, 
o amb l’expressió “acció de …” un substantiu amb un altre de sentit més general … ) 
· Poden utilitzar també un sinònim per a definir una paraula. 
· En una definició es poden donar informacions diferents sobre el significat de la paraula: 
com és, com es produeix, per a què serveix... 

 

Respecte les recuperacions, el departament no considera oportú  la promoció automàtica i cal 
presentar-se a juliol, o bé a la convocatòria extraordinària de febrer per a recuperar l'assignatura. 

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE  BATXILLERAT 

En 1r de Batxillerat els percentatges varien i queden de la següent forma: 



Conceptes:90 % 

Actituds: 10% 

 Cal remarcar que el percentatge potser que varie en alguna avaluació, ja que sempre que la 
temàtica ho permeta es realitzarà un projecte a l´aula taller per tal de reforçar els continguts teòrics. 

 

CAL DESTACAR: 

- En el cas que un alumne en els conceptes no arribe al tres, no li se farà mitja per 
aprovar. 

- El departament posa en pràctica les mesures contemplades al RRI. 

- El departament de tecnologia acorda per unanimitat  incloure en la programació les 
mesures cautelars davant d´un examen aprovades en COCOPE. 

- Si un alumne en l’ aula  taller realitzarà un robatori o trencara qualsevol cosa o 
ferramenta a propòsit, depenent de la gravetat dels fets i mitjançant una reunió del 
professorat de tecnologia, li se baixarà la nota de l’avaluació acordada en eixa 
reunió. 

- Si un alumne fa 3   retards injustificats, la nota se li baixarà un punt, si en fa 6 , 2 
punts, així successivament. 

QUALIFICACIÓ DE JUNY 
 

Per l’obtenció de la qualificació de juny es realitzarà la mitja aritmètica de les qualificacions 
obtingudes  a les tres avaluacions. Per arredonir la qualificació es realitzarà seguint el criteri  seguit 
per les qualificacions de les avaluacions, i es considerarà aprovat l’alumne que obtinga nota, ja 
arredonida, igual o superior a cinc. 

Els alumnes que no apleguen al cinc en la qualificació de juny, aniran a la recuperació en la 
convocatòria de Juliol. 
 
 
 
 
PROVES DE JULIOL 
 

Es realitzarà una prova escrita amb els continguts desenvolupats durant tot el curs. Es 
qualificarà de 0 a 10 punts. El resultat d’aquesta prova s’arredonirà seguint els criteris exposats 
anteriorment, i serà la qualificació del curs. 

En el cas en que el professor done treballs per a l’estiu, este treball serà una guia per a la 
preparació de l’examen, que amés contarà per a la nota. 

 
 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS. 
 
 Habitualment els alumnes  tenen  una prova escrita que es realitza entre  febrer o març, per 
recuperar les pendents. Els alumnes son avisats un mes abans amb cartells informatius apegats pel 
centre. 
 Esta prova es basa en els continguts tractats en cada avaluació qualificant-se de 0 a 10 
punts. El resultat d’esta prova s’arredoneix amb els criteris exposats anteriorment, i serà la 
qualificació del curs. 
NOTA: Aquest curs a fi de millorar els resultats, el departament a optat per elaborat un dossier amb 
exercicis impartits el darrer curs. Aquest document  s´ha repartit als alumnes (via online, o en ma), 
la nota eixirà de la correcció dels exercicis per part del professor. 
 

 



  
El departament fomentarà mesures de recuperació d´alumnes: 

• Repassar els continguts no assolits pel alumnes. 

• Treball de recuperació a fi de superar els continguts. 

• Revisió d´exàmens per part del alumnes per veure on  s´han enganyat i com solventar el 
problema. 

• Resum del tema abans de la recuperació. 
 

  
 
1. Mesures educatives complementàries per a l'alumnat que romanga un any més en el mateix 
curs. 

•  Repassar els continguts no assolits pel alumnes. 

• Treball de recuperació a fi de superar els continguts. 

• Revisió d´exàmens per part del alumnes per veure on  s´han enganyat i com solventar el 
problema. 

• Resum del tema abans de la recuperació. 

•  Activitats resum del tema tractat. 

• Projectes de taller motivants. 
  Indicadors d'acompliment o avaluació i s'observen resultats de millora. 

• Lliurar treballs 

• Fa els deures habitualment. 

• Participa activament a classe. 
 S´observa que hi han alumnes repetidors que les mesures funcionen, tanmateix hi ha d´altres  que 
no funcionen. Caldrà buscar noves estratègies. 
 
 
 
 
 

 


