
CRITERIS D’AVALUACIÓ : CIENCIES APLICADES  
 
A tots els nivells d’ESO s’aplicaran els següents criteris: 
 

- La presència d’una quantitat de faltes d’ortografia en exàmens y/o treballs escrits que 
es consideri inacceptable pel nivell escolar comportarà una disminució de fins a un 10 
% de la nota de l’activitat. 

- L’alumne que hagi copiat o es trobi copiant en un examen y/o treball escrit obtindrà 
una qualificació de zero del mateix.  
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 
 
L’avaluació dels aprenentatges serà: 

- Contínua: és a dir, es tindrà en compte tot allò que l’alumne “fa” (a classe, al 
laboratori, a casa, a les sortides, etc.). 

- Individualitzada: és a dir, es tindrà en compte els coneixements previs que té 
l’alumnat i s’observarà com, a partir d’aquests coneixements, va construint i adquirint 
nous coneixements. Es valorarà, no tant l’assoliment d’uns determinats coneixements 
“mínims”, sinó el progres individual observat en l’adquisició de nous coneixements. 

- Sumativa: en finalitzar un trimestre, i també el curs, s’observarà l’assoliment o no 
d’uns coneixements mínims de l’assignatura. Així doncs, els dos aspectes objecte 
d’avaluació seran: 

 

 Els Conceptes i els Procediments que inclouran les activitats següents: 
o Els exàmens i exercicis proposats a classe. 
o Llibreta de pràctiques de laboratori 

 L’Actitud que valorarà: 
o L’actitud que mostra l’alumne envers l’assignatura (d’interès, d’acceptació, 

de rebuig, etc.). 
o El respecte i col·laboració envers els companys i el professor. 

 
El professor anirà anotant al llarg del trimestre: 

o Notes de classe 
o La puntuació dels treballs encarregats (el dossiers, etc.) 
o La puntuació de diversos exercicis, proves o exàmens. 
o El “pes” o percentatge donat a cadascú d’aquests conceptes per tal de 

donar la nota del trimestre estarà en funció del continguts tractats i és, per 
tant, plena potestat del/ la professor/a. 

Per tal d’obtenir bones puntuacions (tant en conceptes, com en procediments o actituds) cal 
que l’alumne tingui bons hàbits d’estudi. Aquests han d’incloure un registre de les activitats 
que fa l’alumne en forma de llibreta i/o dossier, de la qual cada alumne se’n fa responsable. La 
seva presentació quan el profesor ho demani serà condició indispensable per aprovar 
l’avaluació. 
 
Per obtenir la nota d’avaluació es ponderaran els dos aspectes d’acord amb el següent: 

Conceptes + procediments 
Actitud 

 
 
 
 



S’aprova el trimestre si la mitjana és igual o superior a 5. 
 
 
Els alumnes reben informació sobre el tipus de preguntes que cal tenir en compte en aquesta 
prova global, amb les proves que es fan cada trimestre. El professor  ha de posar l’èmfasi en el 
tipus de preguntes i hi ha d’haver un 
acompanyament. Aquesta prova global de curs amb una valor del 50% es farà en haver acabat 
els parcials de la 3a. avaluació. 
 
 
 


