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Programació Didàctica 2016-17

RESUM DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ I/O RECUPERACIÓ
La ponderació valorativa de la qualificació global de cada avaluació, així com de
l'avaluació final, s'obtindrà com a norma general1 de la suma dels següents
percentatges:
ESO
Proves de qualsevol tipus (controls, exposicions, exercicis, debats,
etc..) per tal de valorar aspectes fonamentalment conceptuals, però
també procedimentals i actitudinals.
Elaboració del treball/s a classe i a casa. Confecció de llibretes,
quaderns, exercicis, etc.
Continguts actitudinals: comportament, participació en els debats
de classe, en els treballs d'equip, etc.).

BATXILLERAT

60 %

80%

20 %

15%

20%

5%

En ESO, a petició del professor/a de grup i atenent les particularitats del mateix i prèvia
comunicació i aprovació pel Departament per a un grup concret, els percentatges podran
ser recalculats.
Criteris de recuperació d’assignatures del curs actual
Els alumnes que suspenguen una o diverses avaluacions hauran d'efectuar les
recuperacions de les mateixes, mitjançant una altra prova i tasques conduents a
aquesta fi. Les recuperacions s'efectuaran el més aviat possible i abans de la següent
Avaluació. No obstant això, en Batxillerat, el professor/a podrà agrupar o individualitzar
les proves de les avaluacions suspeses.
Al final del període lectiu el/la professor/a podrà establir proves de suficiència
independentment de les recuperacions descrites anteriorment.
Per a aprovar l’assignatura al final de curs en el període ordinari s’haurà de:
 Haver aprovat i/o recuperat les tres avaluacions.
 Haver aprovat i/o recuperat dos avaluacions i l’avaluació que ha quedat suspesa
tinga una nota final d’un 4 o més.
 En tot cas, si la mitjana de les tres avaluacions és igual o superior a un 5, el/la
professor/a determinarà la possibilitat de superació global de l’assignatura.
Recuperació extraordinària:
Hi haurà recuperació extraordinària de l’assignatura segons determine el calendari
escolar; serà una prova sobre unes activitats proposades pel professor/a i basades en els
objectius mínims, i/o la realització d’una sèrie d’activitats o treball. Cada any el
Departament indicarà i informarà al alumnes implicats del percentatge que, al seu cas,
suposa cadascun dels dos apartats, prova i treballs. Si no hi ha comunicació en sentit
contrari el percentatge serà del 60% i el 40% respectivament.
1

Desenvolupat en cadascuna de les programacions de les assignatures del Departament.

