
AVALUACIONS GENERALS 

- L’avaluació es considera continua cada prova escrita es pot recuperar en la següent prova sense tindre 

  en compte la nota negativa anterior.  

- Però els exercicis pràctics suspesos o no realitzats s’hauran de recuperar durant la mateixa avaluació  

  en les dates conformades pel professorat de la matèria. Així com els treballs escrits no superats de 

  manera positiva es podran repetir durant l’avaluació i enviar-los pel canal que siga més adequat per a  

  la seva valoració.  

- S’ha d’obtenir valoració positiva mínimament en dues avaluacions de les tres, i no pot ser menys de 4 

  per a fer Mitjana, a més a més, l´avaluació final necessàriament a de ser positiva per aprovar el curs.  

- Si l’avaluació final fóra negativa, l’alumnat recuperarà la matèria en avaluació extraordinària, només  

  recuperant els exercicis pràctics o teòrics que no hagen sigut avaluats positivament durant el curs. 

 

AVALUACIÓ DE PENDENTS 

- En quant a l’alumnat que tinga la matèria pendent d’un altre curs, farà la recuperació amb el mateix 

  professorat d’aula.  

- Com a norma general es recuperarà per una de les dues vies:  

a) La matèria pendent es recuperarà si té les dues primeres avaluacions del curs actual valorades 

positivament.  

b) La matèria pendent es recuperarà mitjançant una prova extraordinària, data de la qual el 

departament farà pública amb els continguts i treballs pertinents en cas de que no haguera superat la 

matèria amb la primera via. 

 

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA 

- Constara d'una prova individual practica-teòrica amb els continguts del curs que o s’hagen superat. 

- Abans i amb temps suficient se li donara a l'alumne els continguts pertinents ha treballat per a superar 

  la prova. 

- Criteris de qualificació de l´avaluació extraordinària 

    Part teòrica el 50%  - Part practica el 50% 

- Si l´alumne no es presenta a les proves de juliol, la nota que constara ser la de la convocatòria de juny 

 


