
 
 
 

 

 

 
1. Faltes d’assistència 
- Amb un 20% de faltes d’assistència no justificades en un crèdit, l’alumnat perd el dret a l’avaluació 

contínua i la nota que consta en el butlletí d’avaluació és: 1. 

- Per sota d’aquest 20%, les faltes d’assistència no justificades es penalitzen d’acord amb els criteris de 

superació específics de l’assignatura i els generals del departament. 

- Es considerarà que dos retards equivalen a una falta d’assistència. La seva justificació seguirà, per tant, la 

via de les faltes d’assistència. 

- Les faltes d’assistència són justificades només si s’acrediten documentalment al tutor com especifica el 

Reglament. Cal presentar sempre la justificació al professorat afectat i després lliurar-la al tutor/a. 

 

2. Lliurament de treballs acadèmics, exercicis i activitats avaluatives 
- Un cop fixada la data de lliurament amb prou antelació, es respectarà sempre. Les excepcions tenen el 

mateix tractament que les faltes d’assistència: cal justificar-les al professor/a i lliurar-les al tutor/a. 

- El lliurament s’efectuarà sempre de manera personal i directament al professor/a, exceptuant el Treball de 

Recerca, que es lliura a Consergeria. 

 

3. Repetició d’exàmens   
- Sempre es respectarà escrupolosament la data dels exàmens, controls i proves consensuada o comunicada a 

classe amb prou antelació. 

- Un cop fixada una data, ni l’acumulació d’exàmens ni la celebració de festes familiars o de festivitats de la 

pròpia cultura d’origen no justifica l’ajornament de cap control. 

- La no realització d’un examen, control o prova no dóna dret a la seva repetició. Les excepcions tenen el 

mateix tractament que les faltes d’assistència: cal justificar-les al professor/a i lliurar-les al tutor/a. 

 

4. Criteris de puntuació numèrica 
- A partir de mig punt, els decimals s’arrodoneixen fins a l’enter següent: 6,5 o 6,7 ► 7. Per sota de mig 

punt, s’arrodoneixen cap a l’enter anterior: 6,4 o 6,2 ► 6. 

- Nota d’avaluació de SUFICIENT 5: si la nota numèrica es troba entre 4,5 punts i 5,4 punts. Així 4,4 passa a 

expressar-se com a enter 4 i rep la nota qualitativa d’insuficient. 

- Salvant criteris específics d’assignatura o departament, la nota mitjana numèrica de les tres avaluacions de 

curs només es pot calcular sobre avaluacions aprovades. 

- La nota numèrica de final de curs no contempla els arrodoniments que s’hagin practicat en la nota de cada 

avaluació: (5,61 + 7,43 + 8,75) / 3 = 21,79 / 3 = 7,26 = NOTABLE  7. 

 

5. Competències lingüístiques 
- Constitueix un objectiu prioritari i transversal de l’INS MONTBUI aconseguir que tot l’alumnat assoleixi 

unes competències lingüístiques mínimes. 

- Són faltes greus: les errades ortogràfiques, el mal ús o la manca d’ús dels accents, l’absència de majúscula 

en els topònims i noms propis, la no delimitació de les frases amb els signes de puntuació adequats, l’ús 

semàntic inadequat de les paraules, la manca de claredat i precisió en l’exposició dels coneixements i la 

manca d’adequació formal al registre que es treballi. 

- D’acord amb els criteris del departament, cada assignatura penalitza de manera precisa les faltes i sobretot 

estimula i reconeix numèricament els encerts i la qualitat lingüística de conjunt. 

 

6. Sortides curriculars i activitats externes de proximitat 
- Les sortides curriculars constitueixen una bona oportunitat i instrument per a la cohesió grupal, i també es 

contemplen com una extensió natural de l’aula. 

- El centre les considera obligatòries i avaluables a tos els efectes. Les excepcions tenen el mateix tractament 

que les faltes d’assistència: cal justificar-les al professor/a i lliurar-les al tutor/a. 

- El professorat o departament implicat elabora un dossier per a l’alumnat sobre la visita o activitat de 

proximitat, i l’avalua com un procediment més de cara a la nota d’avaluació. 

 
7. Treball de recerca 
- El Treball de Recerca, que s’inicia a 1r i es tanca a 2n de batxillerat, és objecte d’una regulació específica 

de centre que en contempla tots els aspectes. 
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