CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
ESO i Batxillerat
Per a superar l’assignatura en cada avaluació i final de curs, els alumnes de l'ESO i
Batxillerat, hauran d’obtindre un mínim de 5 punts, una vegada calculada la nota mitjana en
els blocs de continguts. Per a fer la mitjana, caldrà tindre un mínim de 3 en cada bloc i no
tindre menys de 4 en cap avaluació. En cas contrari la qualificació global serà
d’INSUFICIENT.
Serà motiu de suspens en la nota global de cada avaluació 4 faltes d’assistència no
justificades. Les faltes reiterades d’equipament, faltes en higiene personal o canvi de roba
suposaran 0,5 punts menys en la nota global de l’avaluació.
Si la mitjana obtinguda a les avaluacions és menor que 5 es realitzarà un truncament de la
nota, és a dir, s'eliminen els decimals. Si la nota supera el 5 es realitza un arredoniment, és
a dir, si és inferior al decimal 5 a la baixa i si és superior o igual al decimal 5 a l'alça.
De no superar l’ASSIGNATURA l'alumne tindrà pendent l'assignatura per a la recuperació
de final de Juny (recuperació extraordinària). Esta es valorarà atenent a un 50% de
conceptes (examen teòric i treball amb exercicis) i un altre 50% de procediments (exercicis i
proves pràctiques treballats durant el curs i no superats), devent obligatòriament
presentar-se als dos blocs. En cas de no presentar el treball o exercicis i/o no presentar-se
a alguna de les parts, la nota serà INSUFICIENT. Per aprovar cal obtindre al menys un 5 a
tots els apartats de les proves, es a dir, als exercicis i treball a realitzar, al examen teòric i
als exercicis pràctics.
És possible la modificació de percentatges en casos especials si s'acorde durant el curs pel
departament.
En alumnes amb necessitats educatives específiques, que requerixen una adaptació
curricular individualitzada, s'adaptarien els mateixos a les seues necessitats, sent el
departament el responsable de la decisió escoltat el departament d’orientació.
Els alumnes que participen en esports federats o en esport escolar sumaran 0,5 punts en la
nota de l'avaluació final. Els alumnes que participen en activitats extraescolars sumaran 0,5
en activitats d'un dia i 1 punt en activitats de més d'un dia en la nota de l'avaluació
corresponent. Els alumnes que participen en l'actuació coreogràfica de final de curs
sumaran 1 punt a la nota de l'avaluació final. El màxim de punts a obtindre per activitats
esportives, federades, extraescolars i d'actuació a l'acte de final de curs és de 1 punt en
cada avaluació. Sols es tindran en compte les activitats realitzades en cada avaluació.

Per a alumnes amb l'assignatura pendent del curs anterior:
-

La recuperació per a primer i segon cicle, així com en batxillerat, es durà a terme per
mitjà de la presentació d'un treball en la forma i mode que determine el seminari,
també es pot demanar un examen escrit basant-se en el contingut dels apunts del
curs o sobre el treball realitzat.

-

A més,caldrà tindre aprovades la primera i segona avaluacions del curs actual.

La nota global de la recuperació serà la resultant de la nota obtinguda en els apartats
anteriors d’acord amb el percentatge següent: 50% continguts teòrics i 50% mitjana de la
primera i segona avaluació del curs actual.
Aquell alumnat que, al finalitzar el curs, tingue suspesa la pendent en la convocatòria
ordinària, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària en les mateixes condicions
que l’alumnat que cursa el nivell que l’alumne té suspès.

Anatomia Aplicada
Els criteris de qualificació es basaran en els següents percentatges en la primera i segona
avaluació:
●

Proves escrites: 50%

●

Exercicis i sessions pràctiques: 40%

●

Participació en classe: 10%

En la tercera avaluació el 100% de la nota correspondrà a l'elaboració i exposició d'un
treball d'investigació relacionat amb un dels blocs de continguts de la matèria.
●

Treball diari a classe: 30%

●

Memòria treball de recerca: 40%

●

Presentació treball de recerca: 30%

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions.
Es realitzarà una prova de recuperació en cada avaluació i una prova final ordinària al
finalitzar el curs en laqual l’alumne s’examinarà de la part del curs que tingue suspesa.
Aquells alumnes que no superin el curs es podran presentar a una prova extraordinària en
la que s’haurand’examinar de tots els continguts del curs.
En el cas dels alumnes que tinguen la matèria pendent de cursos anteriors s’examinaran de
tots els contingutsdel curs en la data que determine el departament corresponent.

Taller d’aprofundiment d’EF.
Per a superar l’assignatura en cada avaluació i final de curs, els alumnes de l'Optativa ,
haurand’obtindre un mínim de 5 punts, una vegada calculada la nota mitjana en els blocs de
continguts.
Per a fer la mitjana, caldrà tindre un mínim de 3 en cada bloc i no tindre menys de 4 en cap
avaluació. En cas contrari la qualificació global serà d’INSUFICIENT.
Serà motiu de suspens en la nota global de cada avaluació 4 faltes d’assistència no
justificades.
Les faltes reiterades d’equipament, faltes en higiene personal o canvi de roba suposaran 0,5
punts menys en la nota global de l’avaluació.
La NOTA FINAL s’obtindrà fent la mitjana de les 3 avaluacions.
Si la mitjana obtinguda a les avaluacions és menor que 5 es realitzarà un truncament de la
nota, és a dir, s'eliminen els decimals. Si la nota supera el 5 es realitza un arredoniment, és
a dir, si és inferior al decimal 5 a la baixa i si és superior o igual al decimal 5 a l'alça.
De no superar l’ASSIGNATURA l'alumne tindrà pendent l'assignatura per a la recuperació
de final de Juny (recuperació extraordinària). Esta es valorarà atenent a un 50% de
conceptes (examen teòric i treball amb exercicis) i un altre 50% de procediments (exercicis i
proves pràctiques treballats durant el curs i no superats), devent obligatòriament
presentar-se als dos blocs. En cas de no presentar el treball o exercicis i/o no presentar-se
a alguna de les parts, la nota serà INSUFICIENT. Per aprovar cal obtindre al menys un 5 a
tots els apartats de les proves, es a dir, als exercicis i treball a realitzar, al examen teòric i
als exercicis pràctics.

