Departament de Tecnologia
1r i 2n de Batxillerat: curs 2016 - 2017

Ens complau posar-nos en contacte amb vostès per informar-los dels criteris i les mesures
organitzatives del Departament de Tecnologia en aquest curs.

Material i organització del curs
• Teoria

Es segueix un text, bé d'una editorial, bé facilitat pel Departament.

• Activitats

Format per fitxes d'ampliació, fitxes de reforç i fitxes d'activitats.

• Tallers

Material divers (electricitat, electrònica, robòtica, mecànica, etc.) per a la realització
de treballs pràctics i projectes.

El Departament facilitarà als alumnes el material necessari (taller i activitats). El cost d'aquest material
es cobra a l'inici de curs i per tant l'alumne/a no ha d'adquirir cap altre material, ni fer cap altra despesa
(per aquest concepte) al llarg del curs.
1r ESO
2n ESO

Text i material digital - Digital-Text (adquirit per l'alumne/a)
Activitats del Departament + Material de taller

5€

3r ESO
4t ESO

Text i activitats del Departament + Material de taller

10 €

1r BAT
2n BAT

Text i activitats del Departament + Material de taller

10 €

Pàgina web

http://parevitoria.edu.gva.es

1. Pàgina web: dins d'ella, al menú desplegable Departaments, en fer clic sobre Tecnologia s'accedeix a
les pàgines del Departament. Entre altres continguts, allí es poden consultar:
•
•
•

Dades d'exàmens.
Professor que imparteix el curs.
Hores d'atenció als pares i mares.

•
•
•

Material didàctic i d'ampliació.
Fotos dels treballs que es realitzen.
Altres activitats del Departament.

2. Correu electrònic: ofereix la possibilitat de comunicar-se amb nosaltres fent clic a la
icona de correu electrònic que hi ha a la nostra web, o bé enviar un correu a l'adreça:
pv.deptec@gmail.com
Nota: aquesta possibilitat complementa, no substitueix, les altres possibilitats que ofereix el centre
(Web Família, Itaca, Classroom).
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Criteris de qualificació
1r i 2n BAT
Teòrics *

Aval.

Nota

Mínims

3,33

Si no es superen, no es pot aprovar l'assignatura.

Curriculars

6,67

Nivells bàsic i avançat.

Activitats i Taller *

10

Actitud cívica i social

10

60 %

Ha d'haver superat els mínims per poder avaluar aquestos
apartats. En cas contrari, es guarda la nota fins la recuperació
dels continguts teòrics.

30 %
10 %

* En tots els textos escrits s'avaluarà l'ortografia (pot baixar fins a 1 punt de la nota)

Esperem que aquestes mesures contribuïsquen al que, a la fi, és el nostre objectiu comú: la formació i
l'educació dels alumnes. Com sempre, estem a la seua disposició per aclarir-los qualsevol dubte i
facilitar-los tota la informació que calga.

Gràcies per la seva atenció.

El Departament de Tecnologia
IES Pare Vitòria
Alcoi, 8 de setembre 2016
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