
CRITERIS D’AVALUACIÓ : TECNOLOGIA 
 
 

1r d’ESO. 
 
Els criteris aplicats són els següents: 
 

- La presència d’una quantitat de faltes d’ortografia en exàmens i/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 i/o treball escrit obtindrà 
una qualificació de zero del mateix.  

 
L’avaluació dels aprenentatges serà: 

- Contínua: és a dir, es tindrà en compte tot allò que l’alumne “fa” (a classe, treball 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 La confecció del dossier de les activitats de l’aula en cada cas. 

 L’Actitud 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 i la seva 

responsabilitat en el treball amb els companys. 
 
El professor anirà anotant al llarg del trimestre: 

o Notes de classe 
o La puntuació dels treballs encarregats (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. 

o Aquestes anotacions aniran reflectides en el  butlletí de notes en les 
diferents indicadors d’avaluació. 
 

Per tal d’obtenir bones puntuacions (tant en conceptes, com en procediments o actituds) cal 
que l’alumne vagi desenvolupant bons hàbits d’estudi en la matèria. 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 professor ho demani serà condició 
indispensable per aprovar l’avaluació. 
 
 



Per obtenir la nota d’avaluació final es ponderaran els dos aspectes d’acord amb el següent 
criteri: 

Conceptes + procediments 
Actitud 

 
Mitjanes trimestrals: les farà el professor seguint els criteris abans explicats. 
La mitjana s’arrodonirà a un nombre enter seguint el criteri: 

 Si la mitjana és inferior a 5, s’arrodonirà al nombre enter inferior 

 Si la mitjana és superior a 5, s’arrodonirà al nombre enter més proper (tenint en 
compte fins a les centèsimes). 

 
S’aprova el trimestre si la mitjana és igual o superior a 5. 
 
Recuperació de la matèria en el curs següent 
En el cas que al juny quedi suspesa la matèria, es convocarà l’alumne/a durant el curs següent, 
L’alumne/a s’examinarà en els dies previstos pel Departament de Ciències i l’equip Directiu si 
s’escau, d’acord amb els mateixos criteris que al juny. El Departament vetllarà perquè aquests 
alumnes disposin de la informació necessària per superar la matèria. En general, cap al febrer 
es convocarà els alumnes que tenen la matèria del curs anterior pendent. La llista la facilita la 
Secretaria del Centre. D’acord amb la documentació disponible, s’informarà a cada alumne de 
les premisses necessàries per a aprovar. 
 

Per obtenir la nota d’avaluació final es ponderaran els dos aspectes d’acord amb el següent 
criteri: 

Conceptes + procediments 
Actitud 

 
Mitjanes trimestrals: les farà el professor seguint els criteris abans explicats. 
La mitjana s’arrodonirà a un nombre enter seguint el criteri: 

 Si la mitjana és inferior a 5, s’arrodonirà al nombre enter inferior 

 Si la mitjana és superior a 5, s’arrodonirà al nombre enter més proper (tenint en 
compte fins a les centèsimes). 

 
S’aprova el trimestre si la mitjana és igual o superior a 5. 
 
Recuperació de la matèria en el curs següent 
En el cas que al juny quedi suspesa la matèria, es convocarà l’alumne/a durant el curs següent, 
L’alumne/a s’examinarà en els dies previstos pel Departament de Ciències i l’equip Directiu si 
s’escau, d’acord amb els mateixos criteris que al juny. El Departament vetllarà perquè aquests 
alumnes disposin de la informació necessària per superar la matèria. En general, cap al febrer 
es convocarà els alumnes que tenen la matèria del curs anterior pendent. La llista la facilita la 
Secretaria del Centre. D’acord amb la documentació disponible, s’informarà a cada alumne de 
les premisses necessàries per a aprovar. 
 

 
 
 
 
 



2n ESO 
 
Els criteris aplicats són els següents: 
 

- La presència d’una quantitat de faltes d’ortografia en exàmens i/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 i/o treball escrit obtindrà 
una qualificació de zero del mateix.  

 
L’avaluació dels aprenentatges serà: 

- Contínua: és a dir, es tindrà en compte tot allò que l’alumne “fa” (a classe, treball 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 La confecció del dossier de les activitats de l’aula en cada cas. 

 L’Actitud 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 i la seva 

responsabilitat en el treball amb els companys. 
 
El professor anirà anotant al llarg del trimestre: 

o Notes de classe 
o La puntuació dels treballs encarregats (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. 

o Aquestes anotacions aniran reflectides en el  butlletí de notes en les 
diferents indicadors d’avaluació. 
 

Per tal d’obtenir bones puntuacions (tant en conceptes, com en procediments o actituds) cal 
que l’alumne vagi desenvolupant bons hàbits d’estudi en la matèria. 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 professor ho demani serà condició 
indispensable per aprovar l’avaluació. 
 
Per obtenir la nota d’avaluació final es ponderaran els dos aspectes d’acord amb el següent 
criteri: 

Conceptes + procediments 
Actitud 

 



Mitjanes trimestrals: les farà el professor seguint els criteris abans explicats. 
La mitjana s’arrodonirà a un nombre enter seguint el criteri: 

 Si la mitjana és inferior a 5, s’arrodonirà al nombre enter inferior 

 Si la mitjana és superior a 5, s’arrodonirà al nombre enter més proper (tenint en 
compte fins a les centèsimes). 

 
S’aprova el trimestre si la mitjana és igual o superior a 5. 
 
Recuperació de la matèria en el curs següent 
En el cas que al juny quedi suspesa la matèria, es convocarà l’alumne/a durant el curs següent, 
L’alumne/a s’examinarà en els dies previstos pel Departament de Ciències i l’equip Directiu si 
s’escau, d’acord amb els mateixos criteris que al juny. El Departament vetllarà perquè aquests 
alumnes disposin de la informació necessària per superar la matèria. En general, cap al febrer 
es convocarà els alumnes que tenen la matèria del curs anterior pendent. La llista la facilita la 
Secretaria del Centre. D’acord amb la documentació disponible, s’informarà a cada alumne de 
les premisses necessàries per a aprovar. 
 

Per obtenir la nota d’avaluació final es ponderaran els dos aspectes d’acord amb el següent 
criteri: 

Conceptes + procediments 
Actitud 

 
Mitjanes trimestrals: les farà el professor seguint els criteris abans explicats. 
La mitjana s’arrodonirà a un nombre enter seguint el criteri: 

 Si la mitjana és inferior a 5, s’arrodonirà al nombre enter inferior 

 Si la mitjana és superior a 5, s’arrodonirà al nombre enter més proper (tenint en 
compte fins a les centèsimes). 

 
S’aprova el trimestre si la mitjana és igual o superior a 5. 
 
Recuperació de la matèria en el curs següent 
En el cas que al juny quedi suspesa la matèria, es convocarà l’alumne/a durant el curs següent, 
L’alumne/a s’examinarà en els dies previstos pel Departament de Ciències i l’equip Directiu si 
s’escau, d’acord amb els mateixos criteris que al juny. El Departament vetllarà perquè aquests 
alumnes disposin de la informació necessària per superar la matèria. En general, cap al febrer 
es convocarà els alumnes que tenen la matèria del curs anterior pendent. La llista la facilita la 
Secretaria del Centre. D’acord amb la documentació disponible, s’informarà a cada alumne de 
les premisses necessàries per a aprovar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3r ESO 
 
Funcions de l’avaluació 
Una de caràcter social de selecció i classificació. Per informar i orientar d’acord amb el grau  
d’assoliment dels objectius i emetre la certificació corresponent. Una de caràcter pedagògic. 
De regulació del procés d’ensenyament-aprenentatge, per tal d’orientar-lo i fer que sigui 
aprofitable. 
 
Continguts avaluats 
En aquesta matèria el valor de cada tipus de material avaluat en la nota final és la següent. 
Continguts avaluats Tecnologia 3r ESO 

Exàmens  
Pràctiques i treballs 
Actitud 

En aquesta matèria no es pot atribuir exclusivament un tipus de contingut didàctic a una 
activitat avaluable. Un examen avalua principalment conceptes, però també procediments 
com el càlcul, la representació i/o interpretació de gràfics, de taules de dades, etc. De la 
mateixa manera, les pràctiques avaluen principalment procediments però també conceptes. 
 
La nota d’actitud equivaldrà a un percentatge diferent en cada curs i vindrà donada per varis 
apartats: 

- el control rutinaris a classe dels exercicis que han de fer els alumnes. 
- els retards i faltes d’assistència no justificats convenientment (cada falta d’assistència 
no justificada convenientment per l’alumne descomptarà un 10 % i cada retard 
injustificat un 5 % de la puntuació de l’apartat corresponent d’actitud). 
- els treballs o pràctiques no presentats. 
- el comportament de l’alumnat durant totes les activitats de la matèria. 

 
En les proves i treballs escrits les faltes d’ortografia descomptaran de la puntuació establerta 
de la següent manera: 
fins a 10 faltes no es descompta punts, de 10 a 20 faltes es descompta un 5 % de la puntuació i 
per sobre de 20 faltes d’ortografia es descompta un 10 % de la puntuació que tingui la prova o 
el treball. Aquest descompte no farà mai suspendre una prova o treball escrit. 
 
Si algun alumne o alumna no ha pogut fer un examen el dia corresponent, caldrà que presenti 
un justificant oficial per poder examinar-se un altre dia. 
 
Tots els treballs i dossiers no presentats el dia convingut per causa justificada podran 
presentar-se a l’endemà, seran avaluats però tindran un descompte en la puntuació final del 
treball. No s’acceptarà el lliurament de treballs amb retards superiors a dos dies, es perdrà la 
puntuació del treball i es valorarà negativament en la nota d’actitud. 
 
En els exàmens no es pot disposar de cap material d’ajuda que no hagi autoritzat explícitament 
el professorat. Tots els exàmens i treballs avaluables en que l’autor o autors hagin copiat, 
totalment o parcial, no seran avaluats i comptaran com a zero en l’apartat corresponent de 
continguts avaluats i també en l’apartat d’actitud del trimestre en curs. 
 

 

 



4t ESO OPTATIVA 
 
Els criteris aplicats són els següents: 
 

- La presència d’una quantitat de faltes d’ortografia en exàmens i/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 i/o treball escrit obtindrà 
una qualificació de zero del mateix.  

 
L’avaluació dels aprenentatges serà: 

- Contínua: és a dir, es tindrà en compte tot allò que l’alumne “fa” (a classe, treball 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 La confecció del dossier de les activitats de l’aula en cada cas. 

 L’Actitud 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 i la seva 

responsabilitat en el treball amb els companys. 
 
El professor anirà anotant al llarg del trimestre: 

o Notes de classe 
o La puntuació dels treballs encarregats (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. 

o Aquestes anotacions aniran reflectides en el  butlletí de notes en les 
diferents indicadors d’avaluació. 
 

Per tal d’obtenir bones puntuacions (tant en conceptes, com en procediments o actituds) cal 
que l’alumne vagi desenvolupant bons hàbits d’estudi en la matèria. 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 professor ho demani serà condició 
indispensable per aprovar l’avaluació. 
 
Per obtenir la nota d’avaluació final es ponderaran els dos aspectes d’acord amb el següent 
criteri: 

Conceptes + procediments 
Actitud 

 



Mitjanes trimestrals: les farà el professor seguint els criteris abans explicats. 
La mitjana s’arrodonirà a un nombre enter seguint el criteri: 

 Si la mitjana és inferior a 5, s’arrodonirà al nombre enter inferior 

 Si la mitjana és superior a 5, s’arrodonirà al nombre enter més proper (tenint en 
compte fins a les centèsimes). 

 
S’aprova el trimestre si la mitjana és igual o superior a 5. 
 
Recuperació de la matèria en el curs següent 
En el cas que al juny quedi suspesa la matèria, es convocarà l’alumne/a durant el curs següent, 
L’alumne/a s’examinarà en els dies previstos pel Departament de Ciències i l’equip Directiu si 
s’escau, d’acord amb els mateixos criteris que al juny. El Departament vetllarà perquè aquests 
alumnes disposin de la informació necessària per superar la matèria. En general, cap al febrer 
es convocarà els alumnes que tenen la matèria del curs anterior pendent. La llista la facilita la 
Secretaria del Centre. D’acord amb la documentació disponible, s’informarà a cada alumne de 
les premisses necessàries per a aprovar. 
 

Per obtenir la nota d’avaluació final es ponderaran els dos aspectes d’acord amb el següent 
criteri: 

Conceptes + procediments 
Actitud 

 
Mitjanes trimestrals: les farà el professor seguint els criteris abans explicats. 
La mitjana s’arrodonirà a un nombre enter seguint el criteri: 

 Si la mitjana és inferior a 5, s’arrodonirà al nombre enter inferior 

 Si la mitjana és superior a 5, s’arrodonirà al nombre enter més proper (tenint en 
compte fins a les centèsimes). 

 
S’aprova el trimestre si la mitjana és igual o superior a 5. 
 
Recuperació de la matèria en el curs següent 
En el cas que al juny quedi suspesa la matèria, es convocarà l’alumne/a durant el curs següent, 
L’alumne/a s’examinarà en els dies previstos pel Departament de Ciències i l’equip Directiu si 
s’escau, d’acord amb els mateixos criteris que al juny. El Departament vetllarà perquè aquests 
alumnes disposin de la informació necessària per superar la matèria. En general, cap al febrer 
es convocarà els alumnes que tenen la matèria del curs anterior pendent. La llista la facilita la 
Secretaria del Centre. D’acord amb la documentació disponible, s’informarà a cada alumne de 
les premisses necessàries per a aprovar. 
 

 


