
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ I

RECUPERACIÓ

Assignatura: PROJECTE DE RECERCA

Curs: 4t  ESO

Avaluacions trimestrals:

Es valorarà principalment el procés global del treball realitzat i la perseverança en la
consecució  de  les  fites  proposades, i  no  únicament  els  resultats  obtinguts.  La
qualificació final, que és individual, caldrà que contempli la capacitat d’autonomia per
gestionar la pròpia feina,  així  com l’actitud de cooperació i responsabilitat en el
treball en grup.

• Manifestar una actitud creativa i autònoma en la resolució de les tasques, tot 
demostrant la capacitat de rectificar en el cas necessari i de cercar la qualitat i 
l’originalitat en les produccions pròpies.

• Planificar i temporitzar de manera rigorosa la feina d'acord amb els objectius 
plantejats, i afrontar els problemes generats durant el procés de recerca i tenir 
capacitat per reconduir les estratègies.

• Integrar-se i participar activament en el treball en grup, tot mostrant respecte i 
capacitat dialògica envers els companys i companyes, així com responsabilitat, 
constància i mètode en l’execució de les tasques encomanades, tot ajustant-se als
terminis previstos.

• Seleccionar de forma correcta les fonts d'informació necessàries per desenvolupar
el projecte, tot mostrant capacitat per accedir a fonts diversificades i contrastades, 
convencionals i TIC.

• Presentar públicament els resultats de la recerca, tot emprant les TIC, amb un 
discurs estructurat i amb rigor formal, on s'exposin les idees principals amb 
coherència, cohesió i capacitat de síntesi.

L'avaluació del PR es basa en dues dimensions:

a) Aprendre a aprendre (un 30% de la nota global de l'Aprendre a Aprendre)

b) Àmbit digital. (Un 20 % de la nota dels alumnes que cursen Informàtica i un 50% 
de la nota dels que no la cursen)

Recuperació d'avaluacions:
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Nota final:

L'avaluació del PR es basa en dues dimensions:

a) Aprendre a aprendre (un 30% de la nota global de l'Aprendre a Aprendre)

b) Àmbit digital. (Un 20 % de la nota dels alumnes que cursen Informàtica i un 50% 
de la nota dels que no la cursen)

Avaluació extraordinària:

Matèria Complementària

Recuperació de cursos anteriors:
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