
FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT TECNOLOGIA CURS 2022 / 23 

PROFESSOR/A JESÚS PASCUAL RUIZ 

 

ASSIGNATURA/ 

ASSIGNATURES 

TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ I 

NIVELL/S 1º ESO GRUP/S D, E 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

SÓN AVALUABLES: 

 

1) CONEIXEMENTS: 33,3 %         (competències del saber) 

 

Resultats de proves (per fer mitjana hauran de superar el 3) 

Preguntes a l’aula 

 

2) PROCEDIMENTS: 33,3%          (competències del saber fer) 

 

Llibreta: organització, exercicis i treballs ben executats... 

Projectes de taller 

Treball al taller  

 

3) ACTITUD: 33,3%                       (competències del saber ser)    

 

Participació a l’aula 

Tracte cap al professorat i resta d’alumnat 

Proactivitat envers l’assignatura 

Disposició al taller: compliment de normes, tasques, bon ús d’eines... 

 

 RECUPERACIONS: 

 

Es farà una recuperació extraordinària per a les dues primeres avaluacions, que inclourà els 

continguts conceptuals  mínims de la matèria, en forma de sabers. La nota màxima serà d’un 5 

(APTE). 

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 

Es realitzarà una prova que pot contenir tant part escrita com part pràctica. La nota completa és la 

de la prova. 

 

PENDENTS 

NO APLICABLE 

 

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

SÓN APLICADES INDIVIDUALMENT 

 
 



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT TECNOLOGIA CURS 2022 / 23 

PROFESSOR/A JESÚS PASCUAL RUIZ 

 

ASSIGNATURA/ 

ASSIGNATURES 

TECNOLOGIA 

NIVELL/S 2º ESO GRUP/S A, B, C, D 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

SÓN AVALUABLES: 

 

1) CONEIXEMENTS: 33,3 %         (competències del saber) 

 

Resultats de proves (per fer mitjana hauran de superar el 3) 

Preguntes a l’aula 

 

2) PROCEDIMENTS: 33,3%          (competències del saber fer) 

 

Llibreta: organització, exercicis i treballs ben executats... 

Projectes de taller 

Treball al taller  

 

3) ACTITUD: 33,3%                       (competències del saber ser)    

 

Participació a l’aula 

Tracte cap al professorat i resta d’alumnat 

Proactivitat envers l’assignatura 

Disposició al taller: compliment de normes, tasques, bon ús d’eines... 

 

 RECUPERACIONS: 

 

Es farà una recuperació extraordinària per a les dues primeres avaluacions, que inclourà els 

continguts conceptuals  mínims de la matèria, en forma de sabers. La nota màxima serà d’un 5. 

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 

Es realitzarà una prova que pot contenir tant part escrita com part pràctica. La nota completa és la 

de la prova. 

 

PENDENTS 

L’assignatura pendent de curs anterior es pot aprovar si s'aproven els dos primers trimestres de la 

del curs actual. En cas de no aprovar els dos primers trimestres de l’actual curs, ha de presentar-se 

a una prova que contindrà els continguts conceptuals mínims de la matèria i que es podran avaluar 

mitjançant tant prova escrita com prova pràctica. 

 

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

SÓN APLICADES INDIVIDUALMENT 

 
 


