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CRITERIS D’AVALUACIÓ 4t d’ESO
Durant cada trimestre, es faran proves, que donaran el 80% de la nota d’aquest trimestre. En
cadascuna d’aquestes proves apareixerà tot allò que hem anat veient durant el trimestre. Aleshores,
encara que totes les proves puntuaran i influiran en la nota trimestral, les darreres proves ho faran amb
major mesura que les primeres, ja que en elles hi haurà més continguts. Concretament, cada prova
posterior a un altra, tindrà un major valor. Per exemple, si fem dues proves:
1a prova: 35%

2a prova: 45%

Si fem tres proves, tindríem:
1a prova: 15%

2a prova: 25%

3a prova: 40%

Hem de tindre clar els següents punts, per entendre l'avaluació:
1. El 20% que resta per contar en la nota, serà 10 % dels exercicis a entregar abans del examen i
el 10 % restant d’actitud, treball al aula i portar els deures fets. En actitud, contarem dur les
notes dels exàmens signats, esforç, comportament en classe, ...
2. En el cas de no superar algun trimestre, hi haurà una prova a finals de Juny. En la que hi
entraran el trimestres no superats.
3. Si es posa algun negatiu per comportament de classe, es traurà 0'2 de la nota d'actitud
4. Si posem un positiu, pujarà 0'2 en la nota final del trimestre.
5. Cada trimestre farem avaluació continuada, és a dir, apareixeran en cada examen els temes
anteriors.
6. Les avaluacions escrites s'entregaran en bolígraf. No es corregirà res en llapissera, només si ho
indica el professor i no es pot utilitzar corrector (tipus Típex).
7. Arredoniments: En els butlletins de notes apareixen les aproximacions a sencers de les notes de
l'assignatura. El professor arrodonirà a l'alça a partir del vuité decimal, es a dir un 4,8 serà un 5
al butlletí, però un 4,7 serà un 4.
8. No hi haurà proves de recuperació durant el trimestre.

Avaluació d’assignatures pendents d’altres cursos:
L’alumnat que aprove un curs superior als que té suspesos, recuperarà automàticament aquests
cursos. En el cas de tindre dificultats en el curs que està cursant i voler recuperar un curs anterior,
podrà accedir a una prova de recuperació després de les vacances de Setmana Santa o en les
recuperacions de Juny.
La nota de la recuperació d'anys anteriors serà la nota que l’alumnat haja obtingut en l’examen
amb els criteris d’arrodoniments explicats al punt 9 de l’apartat anterior.

