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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
En quart de secundària les notes de l’avaluació es calculen amb els següents percentatges:
CURSOS
1r Batxillerat
(ECO)

-

ORDINÀRIA CURS

EXTRAORDINÀRIA

CONEIXEMENTS (PROVES ESCRITES)............ 80 %

Examen: 100%

DESTRESES (TREBALL)..................................... 20 %

Proves escrites

Constaran dels continguts impartits a classe. L’alumnat que no es presenti a la prova escrita, ha de
dur un justificant (màxim 48 hores) i farà l’examen el mateix dia que entregui el justificant. Qui no
justifiqui, perd el dret a examen i li comptarà com a suspès. Les faltes d’ortografia a les proves escrites
es penalitzaran amb una baixada de 0’1 punts per falta (màxim 1 punt).
Si un/a alumne/a es agafat copiant o emprant material no permès durant la prova escrita (llibre,
apunts, certes calculadores, etc.), la nota d’aquesta serà de 0.
-

A classe

La feina a classe comptarà, junt amb els treballs realitzats, un 20% de la nota final.
Les activitats no acabades a classe s’hauran de realitzar com a feines per a casa.
-

Treballs

Els treballs a lliurar comptaran, junt amb les activitats fetes a classe, un 20% de la nota final.
A casa i a classe es realitzaran els treballs de cada unitat a lliurar el dia estipulat. En cas de no
lliurar-se aquest dia, es lliuraran si ho troba justificat el professorat, l’endemà. La màxima nota
d’aquests treballs endarrerits serà d’un 5.
-

Actitud

S’avaluarà el bon comportament a classe, la predisposició i interès envers l’assignatura.
Forma part de l’actitud l’assistència a classe amb puntualitat.
L’acumulació d’avisos i amonestacions es tindrà en compte a l’hora d’avaluar.
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Recuperacions

Es farà una prova de recuperació de trimestre quan l’alumne no hagi assolit els continguts amb una
nota igual o superior a 6.
En el cas dels alumnes que només suspenguin un trimestre, se’ls guardarà les notes dels trimestres
aprovats i només s’hauran de presentar d’aquest trimestre suspès. Si l’alumne suspèn dos o tres
trimestres, s’haurà de presentar a la recuperació de tot el curs.

