TAULA DE CRITERIS DE PUNTUACIÓ I QUALIFICACIÓ ECONOMIA 4t I IAEE 3r
AVALUACIONS
CURSOS

ORDINÀRIA CURS
CONEIXEMENTS....................... 60 %

3r ESO

DESTRESSES............................ 30 %
ACTITUDS.................................. 10 %
CONEIXEMENTS....................... 70 %

4t ESO

DESTRESSES............................ 20 %
ACTITUDS.................................. 10 %

SETEMBRE
Examen: 65%
Feines: 35%

Examen: 70%
Feines: 35%

PENDENTS
Examen: 60%
Feines: 40%

Examen: 60%
Feines: 40%

Observacions
- Les proves escrites
Comptaran un 60% de la nota final al primer cicle (tercer d'ESO) i un 70% al segon cicle
(4t d'ESO).
Constaran dels continguts impartits a classe. L’alumnat que no es presenti a la prova
escrita, ha de dur un justificant ( màxim 48 hores) i farà el examen el mateix dia que
entregui el justificant . Qui no justifiqui, perd el dret a examen i li comptarà com a suspès.
Les faltes d’ortografia a les proves escrites es penalitzaran amb una baixada de 0’1 punts
per falta ( Màxim 1 punt). La reiteració d’una mateixa falta comptarà com una sola.
- A classe
La feina a classe comptarà, junt amb els treballs realitzats, un 30% - 40% de la nota final.
- A casa i a classe es realitzaran els treballs de cada unitat a lliurar el dia estipulat .
A casa i a classe es realitzaran els treballs de cada unitat a lliurar el dia estipulat
- Actitud
Comptarà un 10% de la nota mitjana.
L’actitud serà fonamental a l’hora d’avaluar. S’avaluarà el bon comportament a classe. La
predisposició i interès devers l’assignatura es valoraran molt positivament.
Forma part de l’actitud l’assistència a classe amb puntualitat. En cas d’arribar tard s’haurà
de picar la porta i demanar educadament permís per passar a l’aula.
- Treballs
S’han de lliurar el dia estipulat. De no lliurar-se aquest dia es lliuraran si ho troba justificat
el professorat, l’endemà. La màxima nota d’aquests treballs endarrerits serà d’un 5. Les
faltes d’ortografia als treballs es penalitzaran amb una baixada de 0’1 punts per falta
( Màxim 1 punt). La reiteració d’una mateixa falta comptarà com una sola.
Els treballs s’han de lliurar amb la màxima netedat possible, en fulls en blanc din-A4,

numerats i grapats. No s’admetran treballs bruts i amb imperfeccions. Els treballs s’han de
lliurar amb portada on s’especifiqui la unitat a la qual fa referència, el número de tema i el
seu títol, així com el nom i llinatges i el curs i grup de l’alumne. No s’admetran treballs on
no s’especifiqui el nom i llinatges, curs i grup de l’alumne.

