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Además de lo indicado en cada ejercicio, en su “baremo” correspondiente, se considerarán los siguientes 
criterios: 
 

1. Penalizar con un máximo del 10% la ausencia o inadecuada utilización de las unidades. 
2. Penalizar con un máximo del 10% la utilización de diagramas y esquemas erróneos, aunque no influya 

en el resultado final. 
3. Puntuar positivamente los razonamientos escuetos y precisos, en caso de ser solicitados éstos, en las 

cuestiones. 
4. Puntuar positivamente la correcta propuesta de razonamiento y proceso de cálculo seguido en la 

respuesta a los apartados de los problemas. 
5. Penalizar con un máximo del 10% los errores de cálculo (sobre el valor del apartado correspondiente). 
6. Valorar positivamente el orden, limpieza y coherencia en la presentación del ejercicio, incluida la 

expresión escrita (máximo de +5%). Penalizar en caso de no cumplirse lo anterior con un máximo del 
5%. 

7. En los problemas y cuestiones con varios apartados, cada uno de ellos tendrá el mismo peso relativo 
(sobre el valor del apartado correspondiente). 

 

A més del que s’indica en cada exercici, al barem corresponent, es consideraran els criteris següents: 
 

1. Penalitzar amb un màxim del 10% l’absència o la utilització inadequada de les unitats. 
2. Penalitzar amb un màxim del 10% la utilització de diagrames i esquemes erronis, encara que no 

influïsca en el resultat final. 
3. Puntuar positivament els raonaments concisos i precisos, en cas de ser sol·licitats aquests, en les 

qüestions. 
4. Puntuar positivament la proposta correcta de raonament i el procés de càlcul seguit en la resposta als 

apartats dels problemes. 
5. Penalitzar amb un màxim del 10% els errors de càlcul (sobre el valor de l’apartat corresponent). 
6. Valorar positivament l’ordre, la netedat i la coherència en la presentació de l’exercici, inclosa 

l’expressió escrita (màxim de +5%). Penalitzar en cas de no complir-se el fet anterior amb un màxim 
del 5%. 

7. En els problemes i qüestions amb més de un apartat, cadascú d’ells tindrà el mateix pes relatiu (sobre el 
valor de l’apartat corresponent). 

 
 
 


