


• Realitzar correctament els exercicis proposats.

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ

NA – Nota d'actitud
NE – Nota dels exàmens i treballs 
NP – Nota de pràctiques de taller

Es tindrà en compte l'assistència, puntualitat, comportament i la realització de les feines per 
a casa com part de la NA.
Cada avís negatiu rebut per part de l'alumne/a comptarà com a -0,2 a la NA.
Cada positiu rebut per l'alumne/a comptarà com a +0,2 a la NA.

Nota10 = 0,3 · NA + 0,3 · NE + 0,4 · NP 
Per poder aprovar, les notes NE i NP han de ser superiors a 3,  0.
En cas de tenir una de les notes (NE i NP) inferior a 3, la nota final màxima serà de 4.
A més, s’haurà d'haver realitzat en taller tots els muntatges  pràctics  i  haver  entregat  tots 
els  informes-memòria corresponents.

Durant tot el curs les notes NA, NE i NP seran les mitjanes de les notes respectives
obtingudes al global d'avaluacions ja realitzades.

RECUPERACIONS

Si es suspèn alguna de les proves objectives, es tindrà una única possibilitat de tornar a 
superar-la. S’hauran d’acordar prèviament els termes per a la recuperació amb el professor.

Al mes de juny hi haurà una recuperació extraordinària pels alumnes que no hagin aprovat o 
que hagin perdut el dret d’avaluació continua (> 10% absentisme). 

ALTRES

Materials: (S'han de dur a totes les classes)
Quadern d'espirals quadriculat exclusiu per al mòdul.
Memòria extractable USB (Pen, o llapis de memòria)
Llapis HB i punta fina 0’5; goma; maquineta.
Escaire; cartabó; regle mil·limetrat.
Caixa d’eines.
Calculadora.

Recursos: Armari d’ordinadors.
Cablejat, elements de connexió, eines especialitzades, receptors, elements de 
protecció, taulers, etc.
Mail Professor: pmoya@iessineu.net

Normes principals dins els tallers:

Seguir les normes COVID-19.
No es pot agafar cap eina ni emprar cap màquina o aparell sense permís del 
professorat.
No es pot xerrar ni guaitar per les finestres.
No es pot entrar al magatzem sense permís del professorat.
No es pot mirar ni tocar cap capça d’eines dels altres companys.

PENDENTS

Pel percentatge d’hores que suposa aquest mòdul no es possible dur-lo com a pendent.
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He llegit i estic informat/da:

Signatura de l'alumna/e Signatura del pare / mare /tutor legal


