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Matèries
(Tecnologies/Informàtica)

Instruments d’avaluació
Exàmens escrits (1 per tema)
Realització de pràctiques
Treball a Classe
Actitud/ Comportament
Càlcul nota trimestral

Conceptes: 50% de la nota total. Surt de la realització dels exàmens o proves escrites
fetes a classe.
Procediments: 40% de la nota total. Ve donada per les notes que es tinguin de la
realització de les pràctiques, treballs proposats i exercicis fets a classe.
Valors, normes i actitud: 10% de la nota total. Per aquesta nota es tindrà en compte
l'actitud, valors i normes de l'alumne, no només en quant al comportament sinó també
en quant a la participació i intervencions a classe.
La nota final del trimestre serà la mitjana ponderada de les tres notes especificades
anteriorment.

Càlcul nota final de curs ( Juny)

La nota final del curs serà la mitjana dels tres trimestres, tenint en compte que estarà
aprovat si surt més d’un 5 de mitjana sempre i quan no hi hagi cap trimestre amb una
nota inferior a 3. Si en algun trimestre s’obté una nota inferior a 3, l’alumne s’haurà de
presentar a la prova extraordinària de final de curs
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Recuperacions
Recuperació trimestral
Si es suspèn un trimestre amb més d’un 3, aquest trimestre es recupera aprovant el
següent trimestre. Si es suspèn un trimestre amb menys de 3, el trimestre es recupera si
es treu més d’un 5 al examen de recuperació que es farà al següent trimestre.
Recuperació ordinària Juny
Si es suspèn el tercer trimestre, aquest es recupera a la prova de recuperació ordinària
(examen de recuperació a final de curs dels trimestres suspesos) si la mitja dels 3
trimestres és inferior a 5.
Recuperació extraordinària setembre
Es realitzarà una prova global dels continguts treballats durant el curs
Recuperació cursos anteriors
El cursos anteriors suspesos es recuperen aprovant el curs actual

Càlcul nota convocatòria extraordinària (Setembre)

La nota de setembre s’obtindrà de la mitja entre la nota de la prova escrita realitzada i
la feina d'estiu presentada. Nota màxima un 5.

