
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ FPB 

ESTRATÈGIES D'AVALUACIÓ CIENCIES APLICADES I 

  

Poden ser de diversos tipus en funció de les característiques del grup, però en 

qualsevol cas serà fonamental: 

− L'observació sistemàtica que el professorat realitzarà del treball desenvolupat 

per l'alumnat. 

− El contrast entre els objectius plantejats i el grau de destreses, coneixements i 

habilitats adquirides. 

− La participació de l'alumnat en el procés d'ensenyament aprenentatge a través 

de l'autoavaluació individual, en grup i en gran grup. 

− La motivació, la disposició, l'esforç, el progrés i altres aspectes d'origen 

actitudinal seran també aspectes importants a tenir en compte durant 

l'avaluació. 

− L'assistència a classe, així com la puntualitat serà fonamental. 

 

      PROCEDIMENTS I SISTEMES D‟AVALUACIÓ 

● Participació activa i interès per allò que desconeix o no entén. 

● Coherència oral i escrita en les seves intervencions, individuals o en grup. 

● Realització de les activitats encomanades, tant a classe com a casa. 

● Realització dels treballs encomanats als diferents blocs de continguts. 

● Presentació adequada dels treballs encomanats així com dels apunts de 

classe. 

● Cura del material proporcionat per la professora. 

● Realització i superació dels exàmens. 

  

INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ 

  

La nota final de cada trimestre s‟obtindrà de la mitjana ponderada de 

cadascuna de les àrees del mòdul, que en aquest cas són 50% Matemàtiques 

Aplicades I i 50% Ciències Aplicades I. Dins de cadascuna d„aquestes dues 

àrees, la nota es calcularà de la següent forma : 

● 40% la nota mitjana de les proves escrites. 



● 40% la nota dels treballs encomanats i de les activitats 

proposades  diàriament, és a dir, dur el quadern i les feines al dia. 

● 20 % l„assistència, l‟interès, la participació i el comportament a 

classe. 

Per a aprovar les àrees s‟haurà d‟aprovar cadascun dels apartats anteriors 

(proves escrites, feina i actitud), de manera que el percentatge mínim que 

permet aprovar queda en un 20% de proves escrites, un 20% de feina i un 10% 

d‟actitud. 

El lliurament de treballs i/o deures és obligatori i necessari per arribar al 100% 

de la nota. Tres faltes de lliurament, (presentació de treballs, deures...) no 

justificades, suposarà un apercebiment, sense que aquest fet l'eximeixi de 

l'obligatorietat de presentar-lo. 

La Formació Bàsica se superarà finalment si s„aprova cada una de les àrees a 

les diferents avaluacions. L‟avaluació serà contínua i sumatòria. En els treballs i 

exàmens es descomptarà 0,1 per falta fins a un màxim de 1 punt. 

En cas que tornàssim a un escenari C de confinament sense classes 

presencials, la nota seria el resultat de calcular el 80% corresponent als treballs 

i el 20% a l‟actitud (lliurar els treballs dins el termini, connectar-se a les 

videoconferències). 

  

Durant l'avaluació: 

● Serà condició indispensable per a una avaluació positiva haver lliurat totes 

les feines encomanades. 

● Per la nota de l‟àmbit és necessari treure un mínim de 3 en cadascuna de 

les dues matèries que el conformen, a partir d‟aquestes dues notes es 

calcularà la mitjana per poder determinar la nota global de l‟àmbit, que 

haurà de ser igual o superior a 5. 

  

Avaluació ordinària (Juny) 

L'avaluació contínua implica considerar el rendiment acadèmic des de principi 

de curs fins al final. Per tant: 

● Amb només una avaluació aprovada, independentment de la que sigui, no 

s'aprova l'assignatura. 



●  Si la mitjana de les tres avaluacions surt igual o superior a 5, l'alumne/a 

supera l'assignatura. 

● Les distintes parts de l‟àmbit aprovades, només queden aprovades dins del 

mateix curs, fins la convocatòria extraordinària de juliol del mateix curs. 

Criteris de recuperació (juny, juliol i pendents) 

  

- Avaluacions suspeses durant el curs i en juny. 

Les proves de recuperació de continguts es faran una vegada que s'ha iniciat la 

següent avaluació. En acabar el curs es podrà fer algun tipus de recuperació de 

les avaluacions suspeses durant el curs. La mitjana de les notes de totes les 

avaluacions serà la nota de l'avaluació final. 

- Recuperacions de juliol: 

Es farà una prova escrita que comptarà el 100% de la nota final. La prova 

constarà de dos parts per poder recuperar cadascuna de les matèries de 

l‟àmbit que tenguin per recuperar. Aquí també s‟aplicarà el criteri de nota 

mínima per a poder fer la mitjana. 

No obstant això, per a poder obtenir l‟aprovat, l‟alumne haurà de fer lliurament 

d‟un dossier d‟activitats/tasques que el professor facilitarà un cop finalitzada 

l‟avaluació ordinària. La prova puntuarà sobre 10 i el dossier d‟activitats només 

comptarà per decantar la nota cap al 5 si la nota de l‟examen fos propera al 4. 

 

 ESTRATÈGIES D'AVALUACIÓ CIÈNCIES APLICADES II 

  

Poden ser de diversos tipus en funció de les característiques del grup, però en 

qualsevol cas serà fonamental: 

− L'observació sistemàtica que el professorat realitzarà del treball desenvolupat 

per l'alumnat. 

− El contrast entre els objectius plantejats i el grau de destreses, coneixements i 

habilitats adquirides. 

− La participació de l'alumnat en el procés d'ensenyament aprenentatge a través 

de l'autoavaluació individual, en grup i en gran grup. 



− La motivació, la disposició, l'esforç, el progrés i altres aspectes d'origen 

actitudinal seran també aspectes importants a tenir en compte durant 

l'avaluació. 

− L'assistència a classe serà fonamental. 

  

PROCEDIMENTS I SISTEMES D‟AVALUACIÓ 

 

● Participació activa i interès per allò que desconeix o no entén. 

● Coherència oral i escrita en les seves intervencions, individuals o en grup. 

● Realització de les activitats encomanades tant a classe com a casa. 

● Realització dels treballs encomanats als diferents blocs de continguts. 

● Presentació adequada dels treballs encomanats així com dels apunts de 

classe. 

● Cura del material proporcionat pel professor. 

● Realització i superació dels exàmens. 

 

INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ 

 

La nota final de cada avaluació s„obtindrà de la mitjana ponderada de 

cadascuna de les àrees del mòdul, que en aquest cas són 50% Matemàtiques 

Aplicades II i 50% Ciències Aplicades II. Dintre de cadascuna d„aquestes dues 

àrees, la nota es calcularà de la següent forma : 

● 40% la nota mitjana de les proves escrites. 

● 40 % la nota dels treballs encomanats i de les activitats 

proposades diàriament, és a dir, dur el quadern i les feines al dia. 

● 20 % l„assistència, l'interès, la participació i el comportament a 

classe. 

Per a aprovar les àrees s‟haurà d‟aprovar cadascun dels apartats anteriors 

(proves escrites, feina i actitud), de manera que el percentatge mínim que 

permet aprovar queda en un 20% de proves escrites, un 20% de feina i un 10% 

d‟actitud. 

El lliurament de treballs i/o deures és obligatori i necessari per arribar al 100% 

de la nota. Tres faltes de lliurament, (presentació de treballs, deures...) no 



justificades, suposarà un apercebiment, sense que aquest fet l'eximeixi de 

l'obligatorietat de presentar-lo. 

La Formació Bàsica es superarà finalment si s„aprova cada una de les àrees a 

les diferents avaluacions. L‟avaluació serà contínua i sumativa. En els treballs i 

exàmens es descomptarà 0,1 per falta fins a un màxim de 1 punt. 

 En cas que tornàssim a un escenari C de confinament sense classes 

presencials, la nota seria el resultat de calcular el 80% corresponent als treballs 

i el 20% a l‟actitud ( lliurar els treballs dins el termini, connectar-se a les 

videoconferències). 

Els escenaris A i B, en el cas de FPB 1 i 2 són el mateix perquè l‟alumnat ve 

cada dia al centre en l‟escenari B. 

Durant l'avaluació: 

● Serà condició indispensable per a una avaluació positiva haver lliurat totes 

les feines encomanades. 

● La mitjana de les proves escrites es farà a partir de 3 per cadascuna de les 

parts de l‟àmbit (matemàtiques i ciències). De no arribar a aquesta nota serà 

necessari recuperar l‟examen. 

● Per la nota de l‟àmbit és necessari treure un mínim de 3 en cadascuna de 

les dues matèries que el conformen, a partir d‟aquestes dues notes es 

calcularà la mitjana per poder determinar la nota global de l‟àmbit, que 

haurà de ser igual o superior a 5. 

Avaluació ordinària 

L'avaluació contínua implica considerar el rendiment acadèmic des de principi 

de curs fins al final. Per tant: 

● Per aprovar l‟àmbit s‟ha de treure una nota mínima de 5 en cadascuna de 

les dues avaluacions. La nota final serà la mitjana de les dues notes. 

● Amb la primera avaluació suspesa amb un 3 o un 4 i la segona avaluació 

aprovada, s‟aprova l‟àmbit si la mitjana de les dues avaluacions és igual o 

superior a 5. 

●    Les distintes parts de l‟àmbit aprovades, només queden aprovades dins del 

mateix curs, fins la convocatòria extraordinària de juny. 

 



Criteris de recuperació (juny i pendents) 

- Avaluacions suspeses durant el curs: 

Les proves de recuperació de continguts es faran una vegada que s'ha iniciat la 

següent avaluació. En acabar el curs es podrà fer algun tipus de recuperació de 

les avaluacions suspeses durant el curs. La mitjana de les notes de totes les 

avaluacions serà la nota de l'avaluació final. 

- Recuperació extraordinària de juny: 

Es farà una prova escrita que comptarà el 100% de la nota final. La prova 

constarà de dos parts per poder recuperar cadascuna de les matèries de 

l‟àmbit que tinguin per recuperar. Aquí també s‟aplicarà el criteri de nota 

mínima per a poder fer la mitjana. 

No obstant això, per a poder obtenir l‟aprovat, l‟alumnat haurà de fer lliurament 

d‟un dossier d‟activitats/tasques que el professor li facilitarà un cop finalitzada 

l‟avaluació ordinària. La prova puntuarà sobre 10 i el dossier d‟activitats només 

comptarà per decantar la nota cap al 5 si la nota de l‟examen fos propera al 4. 

- Recuperació de pendents: 

Els alumnes que aproven la primera i la segona avaluació de Ciències 

Aplicades II, recuperen automàticament el mòdul de Ciències Aplicades I en el 

cas de tenir-lo suspès. No obstant això, serà condició indispensable la 

realització i posterior lliurament d‟un dossier d‟activitats de repàs que el 

professor proporcionarà a l‟alumne a l‟inici del curs. 

 

ÀMBIT de COMUNICACIÓ I SOCIETAT 

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

L‟avaluació serà contínua, individualitzada i integradora. Es durà a terme 

atenent a tres moments principals: Avaluació inicial, avaluació formativa i 

avaluació final o sumativa. Es basarà en el contrast entre els objectius 

plantejats i el grau de destreses, coneixements i habilitats adquirides. Per a dur 

endavant aquest procés serà molt important l'observació sistemàtica que el 

professorat realitzi del treball desenvolupat per l'alumnat i es tindrà en compte 

la participació de l'alumnat en el procés d'ensenyament aprenentatge, a través 



de l'autoavaluació individual. La motivació, la disposició, l'esforç, el progrés ... i 

altres aspectes d'origen actitudinal seran també aspectes importants a tenir en 

compte durant l'avaluació. 

 

Criteris d’avaluació 

- Participació activa i interès per allò que es desconeix o no s‟entén. 

- Coherència oral i escrita en les seves intervencions, individuals i/o en grup. 

- Realització de les activitats/tasques/treballs encomanats, tant a classe com a 

casa. 

- Presentació adequada dels treballs encomanats, així com dels apunts de 

classe. 

- Cura del material. 

- Realització i superació dels exàmens. 

 

Instruments d’avaluació 

L‟avaluació de l‟alumnat es farà a través dels següents instruments/recursos: 

 Observació directa del professorat: el registre es durà a terme al Quadern 

del professor i s‟anotaran dades referides a l‟evolució del procés 

d‟ensenyament/aprenentatge de cada alumne/a, actituds, iniciativa, 

participació, hàbits de feina, etc. 

 Treballs: es valorarà l‟expressió escrita adequada, el rigor científic, 

l‟adequació del contingut als nivells mínims exigits, la puntualitat en 

l‟entrega, la qualitat, la presentació i la correcció. 

 Proves escrites i orals: capacitat d‟interpretar, explicar i relacionar 

coneixements, comprensió i expressió adequades. 

 Prova de lectura: capacitat per a comprendre i expressar allò que es 

llegeix. 

 

 Qualificació i avaluació Comunicació i Societat I 

L‟avaluació serà un procés continu i global al llarg de tot el curs, que es fa en 

tres trimestres, més una avaluació inicial a principi de curs. 



La nota d‟aquest mòdul es calcularà amb un 25% de Llengua Castellana, un 

25% de Llengua Catalana, un 25% de Ciències Socials i 25% de Llengua 

Anglesa. 

 

Per a LLengua Castellana, Llengua Catalana i Ciències Socials la nota es 

calcularà: 

 

50% 35% 15% 

La nota obtinguda en les proves 

objectives realitzades durant tot el 

trimestre, en les quals l‟alumne 

demostra la correcta assimilació dels 

continguts de les diferents matèries. 

- Treball a l‟aula 

en les diferents 

sessions. 

- Participació 

activa en les 

classes. 

- Quadern de 

treball de 

l‟alumne.  

- Deures. 

- Lectura. 

-Ús adequat de 

les noves 

tecnologies. 

 

La qualificació de l‟avaluació serà un valor numèric sense decimals entre 1 i 10 

(el redondeig es farà a partir de 0,70). Es consideraran aprovats tots els 

alumnes amb una qualificació de 5 o superior. Per poder aprovar el mòdul, serà 

necessari haver lliurat tots els treballs i activitats demanades, així com 

també totes les proves escrites. La falta a un examen ha d‟estar degudament 

justificada davant el tutor/-a del grup i la professora de l‟assignatura. El càlcul 

de la nota final de juny es realitzarà mitjançant la mitjana aritmètica de les tres 

avaluacions i es calcularà tenint en compte la nota real i no la que figura al 

butlletí. 

 

Les activitats de Recuperació es realitzaran en el moment en què es detectin 

les errades en el procés d‟ensenyament-aprenentatge. No es faran 

recuperacions quan la nota obtinguda en les proves sigui menys de 3. En 

acabar el curs es podrà fer algun tipus de recuperació de les avaluacions 

suspeses durant el mateix. La lectura es recuperarà quan l‟alumne demostri 



que ha llegit el llibre. Recuperació setembre: Es farà una prova escrita que 

comptarà el 100% de la nota final. La prova constarà de diferents parts per 

poder recuperar totes les matèries de l‟àmbit que s‟hagin de recuperar.  

 

Qualificació i avaluació Comunicació i Societat II 

La nota final  per a les àrees Llengua Castellana, Llengua Catalana i Socials, a 

cada trimestre es calcularà de la següent manera: 

-  65%  de la nota mitjana de les proves escrites. 

-  20 %  treballs encomanats (tant per realitzar a classe com a casa) i podran 

realitzar-se  bé en paper o bé a través de d‟alguna plataforma virtual (Drive o 

Google Classroom). 

- 15%  de la nota per la aptitud. (puntualitat, comportament, participació) 

- En els treballs i exàmens es descomptarà 0,1 per falta d'ortografia. Els 

alumnes podrán recuperar l‟ortografia mitjançant el projecte “Detectives 

lingüísticos” establert pel Departament de Llengua i Literatura castellana. 

-Els alumnes podran obtenir una nota extra mitjançant la lectura d‟un llibre i la 

realització d‟una petita tasca sobre el llibre. 

- L'avaluació serà continua i sumativa. 

-El lliurament de treballs i/o deures és obligatori.  3 faltes de lliurament, 

(presentació de treballs, deures) no justificades, suposarà un apercebiment. 

- Els exàmens, proves escrites o treballs es valoraran sobre 10 punts. 

- Per a poder aprovar l’àmbit Comunicació i Societat II s’haurà de fer la 

mitjana de les notes dels àmbits de Llengua Castellana II, Llengua 

Catalana II, Socials II i Llengua Anglesa (s’ha de tenir un mínim de 3 a 

cada àmbit per a poder fer mitjana) 

La falta a un examen ha d‟estar degudament justificada sempre que sigui 

possible davant el tutor/-a del grup i la professora de l‟assignatura.  

El càlcul de la nota final de juny es realitzarà mitjançant la mitjana aritmètica de 

les dues avaluacions  i ponderades segons els percentatges explicats 

anteriorment. 

L‟arrodoniment de les notes es farà a partir del 0,6. 

En acabar el curs  i abans de incorporar-se a les empreses on realitzaran les 

pràctiques, es podrà  realitzar un examen de recuperació de les 

avaluacions suspeses durant el mateix. 



 

Recuperacions Comunicació i Societat II 

 Convocatòria extraordinaria de juny 

L'alumne que no superi la matèria de llengua i literatura castellana i catalana, 

haurà de realitzar una prova escrita.. Aquesta prova computarà un 50% de la 

nota final 

Si l'alumne no ha superat la matèria de ciències socials, haurà de presentar 

un quadern de recuperació. La nota obtinguda computarà el 25% de la nota 

final. 

L'altre 25%,fins a completar el 100% de la nota serà l'obtingut en la matèria 

de llengua anglesa. 

 

Recuperació de pendents 

L‟alumnat podrà recuperar automàticament i amb una nota de cinc el mòdul 

professional de Comunicació i societat si aprova les dos de les avaluacions del 

present curs. En cas de no aprovar-les es farà una prova escrita per poder 

recuperar la part de comunicació en llengua castellana i catalana i presentarà 

un dossier d‟activitats per poder recuperar la part de societat. 

 

MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES I COMPONENTS INFORMÀTICS 

RESULTATS D'APRENENTATGE CRITERIS D'AVALUACIÓ 

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

Per avaluar l'aprenentatge dels alumnes es van a tenir en compte els següents 

apartats: 

a. Proves objectives dels continguts. Versaran sobre els continguts 

exposats. 

b. Treball en llibreta. Es valorarà l'expressió, la claredat i qualitat i el 

contingut. 

c. Actitud. Es valorarà la col·laboració, participació i implicació en el 

desenvolupament de la classe, el respecte per les companyes i companys, 

juntament amb l'actitud a l'aula. 



d. Exercicis. Als alumnes se‟ls demanarà memòries de les pràctiques 

relacionats amb els blocs de continguts. Es valorarà la presentació en termini i 

el contingut. 

S'estableixen els següents percentatges per a la qualificació de l'avaluació: 

40% Prova Objectiva + 20 % de la nota l‟assistència, interès i comportament a 

classe + 40% Exercicis i llibreta. 

  

El lliurament de treballs i/o deures és obligatori i necessari per arribar al 100% 

de la nota. Tres faltes de lliurament, (presentació de treballs, deures) no 

justificades, suposarà un apercebiment . 

La nota final del trimestre serà el resultat de la mitjana aritmètica de totes 

notes  realitzades recollides durant cada avaluació i ponderades de la manera 

abans  explicada. 

Per tal de que una prova faci mitja l‟alumne/a haurà d‟obtenir una nota mínima 

de 4 punts sobre 10. Si no és així, haurà de recuperar la prova. Per tant, no es 

pot aprovar el trimestre amb cap examen amb una nota inferior al 4 tot i que la 

mitjana final del trimestre (sumant la nota de la resta de les proves, exercicis o 

activitats i actitud) resulti una nota de 5 o superior. 

  

Un/a alumne/a que falti a un examen haurà de justificar la seva absència al 

tutor/a del grup per tal de poder fer-la un altra dia amb els mateixos criteris de 

qualificació mitjançant un certificat metge. 

Si l‟alumne/a no justifica la seva absència a l‟examen, el percentatge que 

s‟aplicarà a la nota obtinguda serà del 30% i no del 40% com a la resta dels 

seus companys del grup.  

El càlcul de la nota final de juny es realitzarà mitjançant la mitjana aritmètica de 

les 3 avaluacions i es calcularà tenint en compte la nota exacta de cada 

avaluació i no la que figura al butlletí.  

  

  

ACTIVITATS PER A ALUMNES QUE NO ACONSEGUEIXIN ELS 

OBJECTIUS PREVISTOS EN L'AVALUACIÓ 

 

Com es considera avaluació contínua, els alumnes que en l'avaluació no 



aconsegueixin superar els objectius previstos hauran de: 

A. Presentar de forma ordenada i neteja les anotacions personals de 

classe. 

B. Presentar les memòries de cadascun dels projectes realitzats. 

C. Superar una prova de coneixements mínims, on s'avaluarà l'assimilació 

per part de l'alumne d'un llenguatge tècnic, així com de les destreses 

adquirides. 

  

Els percentatges de la recuperació són els mateixos de l'avaluació, es 

respectarà la nota obtinguda durant el trimestre de l'actitud en classe i la 

presentació dels exercicis a la qual se sumeixi l'obtinguda per prova objectiva i 

llibreta. 

  

EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRONICS 

RESULTATS D'APRENENTATGE CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Avaluació i Recuperació 

Per avaluar l'aprenentatge de l‟alumnat es tindrà en compte els següents 

apartats: 

a. Proves objectives dels continguts. Versaran sobre els continguts 

exposats. 

b. Treball en llibreta. Es valorarà l'expressió, la claredat i qualitat i el 

contingut. 

c. Actitud. Es valorarà la col·laboració, participació i implicació en el 

desenvolupament de la classe, el respecte pels companys i l'actitud a l'aula. 

d. Exercicis. A l‟alumnat se li demanarà memòries de les pràctiques 

relacionades amb els blocs de continguts. Es valorarà la presentació en termini 

i el contingut. 

S'estableixen els següents percentatges per a la qualificació de l'avaluació: 

  

Proves escrites 40 % 

Realització de les pràctiques + quadern 30 % + 10 % 



Actituds, assistència i notes de classe 20 % 

  

Per a aprovar les àrees s‟haurà d‟aprovar cadascun dels apartats anteriors 

(proves escrites, feina i actitud), de manera que el percentatge mínim que 

permet aprovar queda en un 20% de proves escrites, un 20% de feina i un 10% 

d‟actitud. 

La realització de les pràctiques, dels treballs i/o deures és obligatori i necessari 

per arribar al 100% de la nota. Tres faltes de lliurament, (presentació de 

treballs, deures) no justificades, suposarà un apercebiment. 

La nota final del trimestre serà el resultat de la mitjana aritmètica de totes les 

notes  realitzades recollides durant cada avaluació i ponderades de la manera 

abans  explicada. 

Per tal de que una prova faci mitja l‟alumne/a haurà d‟obtenir una nota mínima 

de 4 punts, si no és així, haurà de recuperar la prova. Per tant, no es pot 

aprovar el trimestre amb cap examen amb una nota inferior al 4, tot i que la 

mitjana final del trimestre (sumant la nota de la resta de les proves, exercicis o 

activitats i actitud) resulti una nota de 5 o superior. 

  

Un/a alumne/a que falti a un examen haurà de justificar la seva absència al 

tutor/a del grup per tal de poder fer-la un altra dia amb els mateixos criteris de 

qualificació. 

Si l‟alumne/a no justifica la seva absència a l‟examen, el percentatge que 

s‟aplicarà a la nota obtinguda serà del 30% i no del 40% com a la resta dels 

seus companys del grup.  

El càlcul de la nota final de juny (final 3r Avaluació) es realitzarà mitjançant la 

mitjana aritmètica de les 3 avaluacions i es calcularà tenint en compte la nota 

exacta de cada avaluació i no la que figura al butlletí.  

  

CRITERIS ADOPTATS PER L’AVALUACIÓ DE L'ACTITUD 

 Per a la valoració de les actituds es puntuarà, segons l'observació diària de 

l'alumnat, cadascuna de les següents actituds (totes amb el mateix percentatge 

sobre la nota): 

 Treball en Grup i en equip. 



 Ordre i Neteja del lloc de treball. 

 Cura i neteja de les anotacions i llibreta. 

 Cura del material i eines. 

 Cura de l'aula. 

 Relació amb els companys 

 Actitud davant el procés a seguir 

 Participació. 

  

Segons aquesta ponderació 

  

SIGNIFICAT CLAU PUNTUACIÓ 

Excelent EX 10 

Molt bé MB 8 

Bé B 6 

Necessita millorar NM 3 

Mal M 0 

Molt malament MM -2 

  

La mitjana obtinguda, es corregirà sumant o restant sobre el valor obtingut els 

següents elements d'avaluació: 

  

CLAU SIGNIFICAT PES 

S Expulsió de classe -1 

AV Amonestació verbal -0,25 

PC Parte de convivencia -1 

F Falta -0,5 



R Retraso -0,1 

P Positiu +0,25 

N Negatiu -0,25 

ROT Deterioració voluntària del material -1 

  

El PES associat a cada element d'avaluació per a l'actitud serà sumat o restat 

(segons el seu signe) de la QUALIFICACIÓ DE PARTIDA. Fins a un màxim 

igual al percentatge que hagi establert el Departament en l'instrument Actituds, 

assistència i notes de classe.  

  

La QUALIFICACIÓ DE PARTIDA de l'actitud serà un valor entre 0 a 10 amb 

dos decimals. 

  

QUALIFICACIÓ DE PARTIDA (VALOR )  0 

  

ACTIVITATS PER A ALUMNES QUE NO ACONSEGUEIXIN ELS OBJECTIUS 

PREVISTOS EN L'AVALUACIÓ. 

Com es considera avaluació contínua, els alumnes que en l'avaluació no 

aconsegueixin superar els objectius previstos hauran de: 

A. Presentar de forma ordenada i neta les anotacions personals de classe. 

B. Presentar les memòries de cadascun dels projectes realitzats. 

C. Superar una prova de coneixements mínims, on s'avaluarà l'assimilació 

per part de l'alumne d'un llenguatge tècnic, així com de les destreses 

adquirides. 

  

Els percentatges de la recuperació són els mateixos de l'avaluació, es 

respectarà la nota obtinguda durant el trimestre de l'actitud en classe i la 

presentació dels exercicis a la qual se sumeixi l'obtinguda per prova objectiva i 

llibreta. 

 



OPERACIONS AUXILIARS PER LA CONFIGURACIÓ I L'EXPLOTACIÓ 

RESULTATS D'APRENENTATGE CRITERIS D'AVALUACIÓ 

  

Avaluació i Recuperació 

Per avaluar l'aprenentatge dels alumnes es tindran en compte els següents 

apartats: 

a. Proves objectives dels continguts. Versaran sobre els continguts 

exposats. 

b. Treball en llibreta. Es valorarà l'expressió, la claredat i qualitat i el 

contingut. 

c. Actitud. Es valorarà la col·laboració, participació i implicació en el 

desenvolupament de la classe, el respecte pels companys i l'actitud a l'aula. 

d. Exercicis. Als alumnes se‟ls demanarà memòries de les pràctiques 

relacionades amb els blocs de continguts. Es valorarà la presentació en termini 

i el contingut. 

S'estableixen els següents percentatges per a la qualificació de l'avaluació: 

  

Proves escrites 40 % 

Realització de les pràctiques + quadern 30 % + 10 % 

Actituds, assistència i notes de classe 20 % 

  

Per a aprovar les àrees s‟haurà d‟aprovar cadascun dels apartats anteriors 

(proves escrites, feina i actitud), de manera que el percentatge mínim que 

permet aprovar queda en un 20% de proves escrites, un 20% de feina i un 10% 

d‟actitud. 

La realització de les pràctiques, dels treballs i/o deures és obligatori i necessari 

per arribar al 100% de la nota. Tres faltes de lliurament, (presentació de 

treballs, deures) no justificades, suposarà un apercebiment. 

La nota final del trimestre serà el resultat de la mitjana aritmètica de totes les 

notes  realitzades recollides durant cada avaluació i ponderades de la manera 

abans  explicada. 



Per tal de que una prova faci mitja l‟alumne/a haurà d‟obtenir una nota mínima 

de 4 punts, si no és així, haurà de recuperar la prova. Per tant, no es pot 

aprovar el trimestre amb cap examen amb una nota inferior al 4, tot i que la 

mitjana final del trimestre (sumant la nota de la resta de les proves, exercicis o 

activitats i actitud) resulti una nota de 5 o superior. 

  

Un/a alumne/a que falti a un examen haurà de justificar la seva absència al 

tutor/a del grup per tal de poder fer-la un altra dia amb els mateixos criteris de 

qualificació. 

Si l‟alumne/a no justifica la seva absència a l‟examen, el percentatge que 

s‟aplicarà a la nota obtinguda serà del 30% i no del 40% com a la resta dels 

seus companys del grup.  

El càlcul de la nota final de abril (final 2n Avaluació) es realitzarà mitjançant la 

mitjana aritmètica de les 2 avaluacions i es calcularà tenint en compte la nota 

exacta de cada avaluació i no la que figura al butlletí.  

  

CRITERIS ADOPTATS PER L’AVALUACIÓ DE L'ACTITUD 

 

Per a la valoració de les actituds es puntuarà, segons l'observació diària de 

l'alumne, cadascuna de les següents actituds (totes amb el mateix percentatge 

sobre la nota): 

 Treball en Grup i en equip. 

 Ordre i Neteja del lloc de treball. 

 Cura i neteja de les anotacions i llibreta. 

 Cura del material i eines. 

 Cura de l'aula. 

 Relació amb els companys 

 Actitud davant el procés a seguir 

 Participació. 

  

Segons aquesta ponderació 

  

 



SIGNIFICAT CLAU PUNTUACIÓ 

Excelent EX 10 

Molt bé MB 8 

Bé B 6 

Necessita millorar NM 3 

Mal M 0 

Molt malament MM -2 

  

La mitjana obtinguda, es corregirà sumant o restant sobre el valor obtingut els 

següents elements d'avaluació: 

  

CLAU SIGNIFICAT PES 

S Expulsió de classe -1 

AV Amonestació verbal -0,25 

PC Parte de convivencia -1 

F Falta -0,5 

R Retraso -0,25 

P Positiu +0,25 

N Negatiu -0,25 

ROT Deterioració voluntària del material -1 

  

El PES associat a cada element d'avaluació per a l'actitud serà sumat o restat 

(segons el seu signe) de la QUALIFICACIÓ DE PARTIDA. Fins a un màxim 

igual al percentatge que hagi establert el Departament en l'instrument Actituds, 

assistència i notes de classe.  



  

La QUALIFICACIÓ DE PARTIDA de l'actitud serà un valor entre 0 a 10 amb 

dos decimals. 

  

QUALIFICACIÓ DE PARTIDA (VALOR )  0 

  

ACTIVITATS PER A ALUMNES QUE NO ACONSEGUEIXIN ELS 

OBJECTIUS PREVISTOS EN L'AVALUACIÓ. 

 

Com es considera avaluació contínua, els alumnes que en l'avaluació no 

aconsegueixin superar els objectius previstos hauran de: 

A. Presentar de forma ordenada i neta les anotacions personals de classe. 

B. Presentar les memòries de cadascun dels projectes realitzats. 

C. Superar una prova de coneixements mínims, on s'avaluarà l'assimilació 

per part de l'alumne d'un llenguatge tècnic, així com de les destreses 

adquirides. 

  

Els percentatges de la recuperació són els mateixos de l'avaluació, es 

respectarà la nota obtinguda durant el trimestre de l'actitud en classe i la 

presentació dels exercicis a la qual se sumeixi l'obtinguda per prova objectiva i 

llibreta. 

  

MÓDUL PROFESSIONAL: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL. 

El mòdul professional de Formació en centres de treball s'avaluarà a la 

finalització del cicle formatiu de Formació Professional Bàsica, una vegada 

superat la resta dels mòduls professionals associats a les unitats de 

competències del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals que 

constitueix el títol. De conformitat amb l'establert en l'article 23 del RD 

127/2014, de 28 de febrer, aquest mòdul professional només podrà avaluar-se 

un màxim de dues vegades. Es qualificarà en termes de “APTE” o “NO APTE”. 

 


