CRITERIS D'AVALUACIÓ I
RECUPERACIÓ

Assignatura: Informàtica
Curs:

4t d'ESO

Avaluacions trimestrals:
Els percentatges que s'utilitzaran per avaluar la matèria seran:
• Dimensió 1 - Instruments i aplicacions: 25%
• Dimensió 2 - Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i
aprenentatge: 25 %
• Dimensió 3 - Comunicació interpersonal i col·laboració: 25%
• Dimensió 4 - Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital: 25%
Els instruments per avaluar els anteriors criteris consistiran en:
▪ Controls de conceptes (un com a mínim per a cada unitat o mòdul del curs)
▪ Pràctiques realitzades a l'aula.
▪ Treballs en grup.
▪ Actualització del Blog personal.
▪ Comportament a classe.
▪ Participació i cooperació a classe.
▪ Lliurament de les pràctiques i dels exercicis dins del termini fixat pel
professor.
▪ Actualització regular del Blog personal.
Recuperació d'avaluacions:
L’avaluació serà acumulativa, per tant si s’aprova la segona o la tercera avaluació es
recuperen les anteriors.
Durant la tercera avaluació es prepararan algunes activitats de recuperació per a aquells
alumnes que tenen la 1a i/o la 2a avaluació suspesa.
Nota final:
L'alumne tindrà una qualificació final d'aprovat si la mitjana de les 3 avaluacions és de
com a mínim un 2, sempre que hi hagi dues avaluacions aprovades al llarg del curs
escolar.
S'aprova o se suspèn la TOTALITAT DE L'ASSIGNATURA.
Els suspesos han d'anar a la PROVA EXTRAORDINÀRIA .
Avaluació extraordinària:
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Es realitzarà a finals de juny i serà obligatòria si la nota final surt suspesa.
La prova a realitzar serà un compendi dels procediments més importants treballats al
llarg del curs.
Recuperació de cursos anteriors:
Informàtica de 4t d'ESO és una assignatura optativa i, per tant, no és continuació de cap
matèria realitzada en cursos anteriors.
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