
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ DE FÍSICA I QUÍMICA A 4t D’ESO

Criteris de qualificació

La nota de cada avaluació serà obtinguda de la següent manera:
El  70% de la nota correspondrà a la mitjana dels exàmens. A més dels exàmens

també es realitzaran proves de control quan es consideri necessari, per poder avaluar així el
procés d'ensenyament-aprenentatge.

A  més,  també  es  podrà  baixar  la  nota  de  l'examen  fins  a  1  punt  per  faltes  
ortogràfiques. Aquest retall de la nota es podrà recuperar tant en treballs com en els

exàmens si corregeixen correctament les faltes marcades pel professor.

Si algun alumne/a no es pogués presentar a un examen haurà de presentar un  
justificant dels seus pares el mateix dia que torni a classe i farà l'examen també

aquest dia. La segona vegada el justificant ha de ser oficial.

Del  30% restant,  el  10% es correspondrà a feines  via  classroom i/o  entregades
presencialment i el 20 % es correspon a l’actitud: feina diària, comportament, participació,
puntualitat, esforç i iniciativa personals. 

Pel que fa a la lectura de llibres es proposa com a lectura opcional “Quantic Love”
per Sònia Fernández-Vidal. La seva qualificació consistirà en un  0,5 punts com a màxim
que es sumaran a la mitjana de l'avaluació ordinària.

Criteris de recuperació i promoció

En cas de quedar suspesa alguna avaluació es realitzarà una recuperació durant
l’avaluació següent. En el cas de la tercera avaluació es farà al final d’aquesta. Si la nota de
la recuperació està entre 5 i  7,5 la qualificació serà de 5. Si és superior a 7,5 serà de 6. 

La nota de l’avaluació ordinària serà la mitjana de les notes de tot el curs tenint en
compte els percentatges mencionats a l’apartat anterior.

Recuperació de pendents

L’alumnat de 4t d'ESO que tingui suspesa la Física i Química de 3r d'ESO haurà de
realitzar un examen de pendents que comptarà un 70 % de la nota final i un treball que
comptarà el 30 % restant.


