EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.
CURS 2017-18
Procediment :
1r ESO
Les qualificacions es valoraran seguint els següents criteris:
•

Conceptes treballats (exàmens). (30%)

•

Presentació: procediments, netedat i polidesa del treball (exercicis i
làmines). (50%)

•

Aportació puntual de la feina, comportament correcte, manteniment
d'aula i material, acceptació de les normes de convivència, etc. (20%)

•

•

Els exercicis s’han de lliurar el dia establert. Tots els exercicis lliurats fora
del termini previst injustificadament s’avaluaran però no pujaran del 5
com a nota més alta.
Es penalitzarà l’entrega amb retard de la feina així com la falta de
material que s’ha de dur sempre a classe.

•

•

No pot faltar cap treball per poder ser avaluat cada trimestre.

Per aprovar el curs, les avaluacions i els exercicis s’ha de treure una nota
mínima de 4,5 (SUFICIENT) de la part conceptual i tenir una actitud
adequada. Per aprovar cada avaluació s’ha de tenir tots els exercicis fets
i amb una nota mitjana de 5. Abans del final de cada avaluació es donarà
la data de lliurament d’exercicis (exercicis pendents, recuperacions,
exercicis fora de termini), aquesta data serà irrevocable.

Qualificacions: Avaluació ordinària
Es farà una mitja de la nota del trimestre amb la dels dos primers.
En cas de dubte, es tendrà més en compte la nota de la 3a avaluació.

Qualificacions: Avaluació extraordinària
Els alumnes han de presentar al mes de setembre el dossier de feines de
recuperació que el departament els entregarà mitjançant el seu tutor o penjat
en una carpeta en la pàgina web de l’ínstitut. A l'examen de setembre els
alumnes hauran de realitzar una prova dels continguts treballats en el dossier.
Total de les activitats (50%) / exàmens (50%), es necessari presentar el
dossier per poder fer l´examen i treure la nota mitjana.

3.3 Criteris de recuperació

Per recuperar una avaluació s’hauran de repetir tots aquells treballs que a
l’avaluació anterior foren avaluats negativament. També s’hauran d’entregar i
aprovar tots aquells treballs que no es varen entregar en el seu plaç
corresponent ni a final d’avaluació. Si la nova mitjana ès d’aprovat o més es
recupera l’avaluació. En qualsevol cas sempre hauran d’estar tots els treballs
entregats.

Criteris de recuperació de pendents

Convocatòria extraordinària
Els alumnes avaluats negativament al mes de juny , hauran de presentar al
setembre una sèrie de treballs i/o fer un examen

