
Criteris de qualificació de Tecnologia I TIC ESO
Es qualificarà cada avaluació fent una mitjana ponderada de totes les

tasques, exàmens, treballs, exposicions i resultats que l’alumnat realitzi. El pes de
cada element qualificador serà aproximadament proporcional al nombre d’hores
invertides. A mode d’exemple, si dediquem 6 classes de les 40 del trimestre a una
unitat didàctica, aquesta tindrà un pes del 15% en la nota final. Dintre de la unitat, a
més, es donarà el pes que li correspon a la majoria de les tasques tenint en compte
les classes que li hem dedicat i la importància. I, per altra banda, als criteris de
qualificació de cada tasca al menys un 15% correspondrà a indicadors que
corresponen a l’actitud de l’alumnat.

NOTA 1: Si les tasques no s’entreguen en el termini fixat pel professorat, l’alumnat
perdrà un 30% de la nota durant una setmana. Passada una setmana el professorat
no corregirà les tasques i obtindrà una qualificació de 0.

NOTA 2: Si no es duu a terme alguna de les tasques previstes es reescalarà el pes de
la resta de tasques.

NOTA 3: Cal remarcar que es faran molt pocs exàmens, 1 o 2 màxim cada avaluació, i
aquests tendran un pes del 50% dels continguts que avaluin.

NOTA 4: L’alumnat té l’opció de recuperar les avaluacions parcials suspeses a la
prova de recuperació de final de curs on serà qualificat de tots els continguts de
l’avaluació en qüestió. Aquesta prova inclourà l’entrega de les tasques i l’examen
escrit si correspon.

Només en algun cas excepcional, si la professora ho considera convenient,
es podria:

1. Fer una prova de recuperació a l’alumne durant el curs de la part que tenia
suspesa

2. D’entre totes les tasques i exàmens de l’avaluació a recuperar descartar
aquelles que el professorat cregui convenient segons el rendiment i evolució
de l’alumnat


