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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CIÈNCIES SOCIALS 1r ESO, CIÈNCIES SOCIALS 2n, CULTURA i VALORS 2n           
ESO, RELIGIÓ 2n ESO, LÒGICA 2n ESO.  
 
En aquestes matèries s’apliquen els mateixos instruments d’avaluació:  
 
1. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  
TREBALL D’APRENENTATGE A L’AULA I A CASA (50% de la nota           
qualificadora): Es valorarà tant l’observació de l’aula com la carpeta d’aprenentatge           
de l’alumnat.  
 
Observació de l’aula: (25%)  
1. L’ interès per la feina feta a l’aula.  
2. La participació a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.  
3. L’ assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.  
4. L’aprenentatge d’habilitats i estratègies que afrontin i respongui als reptes           
proposats.  
5. L’educació i correcció a l’aula.  
6. El respecte envers els companys i el/la professora  
7. La conservació del material i de l’aula.  
8. La implicació en el projecte d’aprenentatge i de creixement personal.  
 
Carpeta d’aprenentatge: (25%)  
9. L’elaboració del dossier-carpeta és imprescindible per aprovar la matèria.  
10. En la carpeta hi han de constar els exercicis i activitats fets a casa i/o a classe.  
11. Treballs i recerques complementàries.  
12. Sortides i altres activitats addicionals.  
13. Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.  
• El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.  
 
PROVES ESCRITES COMPETENCIALS (50% de la nota qualificadora):  
 
Inclouran els continguts curriculars corresponents a una o més unitats didàctiques.           
Mitjançant aquestes proves s’avaluaran les competències bàsiques de l’àmbit social          
i les transversals, les habilitats d’anàlisi, de síntesi, de comparació, d’aplicació, de            
comentari, de comprensió, de justificació, d’interpretació i de valoració.  
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També s’elaboraran activitats d’autoavaluació i     

co-avaluació per tal que l’alumne sigui conscient del seu procés d’aprenentatge  
 
 
2. AVALUACIÓ QUALIFICADORA  
 
En l’avaluació qualificadora les notes deixen de ser quantitatives i passen a ser             
qualitatives. Aquesta avaluació mostra el grau d’assoliment dels aprenentatges         
competencials de la matèria a través de les següents qualificacions:  
 
NA: NO ASSOLEIX, és a dir, no aconsegueix resoldre les situacions d’aprenentatge            
tot i tenir ajut i acompanyament.  
AS: ASSOLEIX SATISFACTÒRIAMENT, és a dir, resol les situacions         
d’aprenentatge amb ajut i acompanyament.  
AN: ASSOLEIX NOTABLEMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge sol i            
sap explicar com ho fa.  
AE: ASSOLEIX EXCEL·LENTMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge          
amb autonomia i ho justifica amb raonaments propis i fa propostes creatives.  
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CIÈNCIES SOCIALS 3r ESO, CIÈNCIES SOCIALS 4t ESO, CULTURA I VALORS           
3r ESO, FILOSOFIA 4t ESO, ECONOMIA 3r ESO, EMPRENEDORIA 4t ESO,           
ECONOMIA I EMPRENEDORIA 4t ESO  
 
En totes les matèries del 2n cicle de l’ESO (3r i 4t) s’apliquen els mateixos               
instruments d’avaluació. En aplicació del projecte plurilingüe de centre la matèria de            
Cultura i valors de 3r d’ESO s’imparteix en anglès i per tant en els criteris               
d’avaluació es té en compte el nivell d’anglès demostrat per l’alumne. 
 
1. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  
 
TREBALL D’APRENENTATGE A L’AULA I A CASA (40% de la nota           
qualificadora):  
Es valorarà tant l’observació de l’aula com la carpeta d’aprenentatge de l’alumnat.  
 
Observació de l’aula: (20%)  
• L’ interès per la feina feta a l’aula.  
• La participació a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.  
• L’ assumpció de responsabilitats en treballs de grup i individuals.  
• L’aprenentatge d’habilitats i estratègies que afrontin i respongui als reptes           
proposats.  
• L’educació i correcció a l’aula.  
• El respecte envers els companys i el/la professora  
• La conservació del material i de l’aula.  
• La implicació en el projecte d’aprenentatge i de creixement personal.  
 
Carpeta d’aprenentatge: (20%)  
 
• L’elaboració del dossier-carpeta és imprescindible per aprovar la matèria.  
• En la carpeta hi han de constar els exercicis i activitats fets a casa i/o a classe.  
• Treballs i recerques complementàries.  
• Sortides i altres activitats addicionals.  
• Els treballs lliurats injustificadament fora de termini seran penalitzats.  
• El dossier lliurat sense motiu fora de termini rebrà una penalització.  
 
PROVES ESCRITES COMPETENCIALS (60% de la nota qualificadora):  
 
Inclouran els continguts curriculars corresponents a una o més unitats didàctiques.           
Mitjançant aquestes proves s’avaluaran les competències bàsiques de l’àmbit social  
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i les transversals, les habilitats d’anàlisi, de síntesi, de comparació, d’aplicació, de            
comentari, de comprensió, de justificació, d’interpretació i de valoració. També          
s’elaboraran activitats d’autoavaluació i co-avaluació per tal que l’alumne sigui          
conscient del seu procés d’aprenentatge.  
 
1. AVALUACIÓ QUALIFICADORA  
En l’avaluació qualificadora les notes deixen de ser quantitatives i passen a ser             
qualitatives. Aquesta avaluació mostra el grau d’assoliment dels aprenentatges         
competencials de la matèria a través de les següents qualificacions:  
 
NA: NO ASSOLEIX, és a dir, no aconsegueix resoldre les situacions d’aprenentatge            
tot i tenir ajut i acompanyament.  
AS: ASSOLEIX SATISFACTÒRIAMENT, és a dir, resol les situacions         
d’aprenentatge amb ajut i acompanyament.  
AN: ASSOLEIX NOTABLEMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge sol i            
sap explicar com ho fa.  
AE: ASSOLEIX EXCEL·LENTMENT, és a dir, resol les situacions d’aprenentatge          
amb autonomia i ho justifica amb raonaments propis i fa propostes creatives.  
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FILOSOFIA 1r Batxillerat  
 
Aquesta materia és impartida per diferent professorat que ajustarà aquests criteris           
generals a l’especificitat de cada curs.  
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

AVALUACIÓ DELS TRIMESTRES 

Un 20% de faltes injustificades durant una avaluació comporta la pèrdua del            
dret a l’avaluació contínua. Les faltes d’ortografia poden penalitzar fins a 1,5            
punts la nota. 

Nombre de proves per avaluació: Dos parcials per avaluació: 30% i 
50% (80%) 

Ponderació de la nota final del 
trimestre: 

Mitjana aritmètica a partir de 3 cada 
prova 

Valoració dels continguts: Es valoraran amb les proves escrites 

Valoració de les activitats i 
procediments: 

Es valoraran amb les proves i 
exercicis: 20% 

Valoració de les actituds i 
comportaments: 

Es valorarà l’actitud i el treball 
encomanat 

Altres activitats d’avaluació El treball a casa puja o baixa la nota 

CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL 

Un cop acabada la recuperació de la 3a avaluació i s’arribi a l’avaluació de              
final de curs (juny) la nota sortirà de la mitjana aritmètica de les notes              
trimestrals sempre i quan siguin iguals o superiors a 3 i solament hagi quedat              
una avaluació suspesa. Si no s’arriba al 5 s’haurà d’anar a la recuperació de la               
totalitat de la matèria pel setembre. 



 
Departament de Ciències 
Socials 

 
  

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

Es faran proves de recuperació trimestrals al llarg del curs de la 1a, de la 2a i                 
de la 3a avaluació. 
Quan la matèria quedi suspesa a final de curs (juny) s’haurà d’anar a la              
recuperació de setembre on, com a màxim, es podrà treure un 6. 
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HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 2n Batxillerat  
 
1. AVALUACIÓ DELS TRIMESTRES  
 
Es realitzaran un parell d’exàmens durant cada trimestre, la mitjana dels quals            
representarà el 80% de la nota del trimestre. El primer examen valdrà un 30% de la                
nota, el segon, emmarcat en la Setmana Verda, valdrà un 50% de la nota. En               
aquest 
segon examen podrà entrar la totalitat del temari del trimestre. 
Es realitzarà un mínim d’un treball per trimestre que valdrà un 20% de la nota. A                
més, hi haurà altres exercicis i comentaris de textos que ajudaran a arrodonir la              
nota, en cas mque sigui necessari. 
 
Per poder fer la mitjana de cada trimestre entre els exàmens (80%) i el treball (o                
treballs) (20%) caldrà aprovar almenys un dels dos exàmens, si no la nota mitjana              
no podrà ser superior a 4. 
L’actitud (interès per la matèria, intervenció a classe, realització de les activitats, bon             
comportament a l’aula, etc.) es valorarà i complementarà la nota si s’escau. La nota              
final del curs s’obtindrà de la mitjana aritmètica dels tres trimestres. Durant el curs              
s’aniran fent les recuperacions pertinents. 
 
 
2. CRITERIS DE RECUPERACIÓ  
 
• Es faran proves de recuperació trimestrals de la 1ª i de la 2ª avaluació. La                
recuperació de la 3ª va directament a les proves finals de recuperació.  
 
• A la prova final de maig els alumnes han de recuperar els trimestres suspesos,               
excepte en el cas que la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui major o igual               
que 5 i totes les notes trimestrals siguin majors o iguals que 3 i s’aprovin almenys 2                 
trimestres. 
 
3. CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL  
 
• Un cop acabada la 3ª avaluació i la recuperació corresponent la nota final              
consistirà en la mitjana aritmètica de les notes trimestrals sempre i quan siguin             
iguals o superiors a 3 i solament quedi una avaluació suspesa.  
• Hi haurà una prova extraordinària al juny per als alumnes pendents.  
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PSICOLOGIA i SOCIOLOGIA 2n Batxillerat  
 
1. AVALUACIÓ DELS TRIMESTRES  
 
Nombre de proves per avaluació: Dos controls per trimestre (6 en tot el curs).  
 
• Ponderació de la nota final del trimestre: Es valorarà amb els control i les activitats.                
El primer parcial comptarà un 40% mentre que el de la semana d’exàmens comptarà              
un 60%.  
• Valoració dels continguts: Es valoraran amb les proves escrites.  
• Valoració de les activitats. Es valoraran amb les proves i exercicis.  
• Valoració de les actituds: Es valorarà l’actitud i el treball encomanat.  
• Altres activitats d’avaluació: El treball a casa apuja o abaixa la nota.  
 
2. CRITERIS DE RECUPERACIÓ  
 
• Es faran proves de recuperació trimestrals de la 1ª i de la 2ª avaluació. La                
recuperació de la 3ª va directament a les proves finals de recuperació.  
• A la prova final de maig els alumnes han de recuperar els trimestres suspesos,               
excepte en el cas que la mitjana aritmètica dels tres trimestres sigui major o igual               
que 5 i totes les notes trimestrals siguin majors o iguals que 3 i s’aprovin almenys 2                 
trimestres.  
 
3. CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL  
 
• Un cop acabada la 3ª avaluació i la recuperació corresponent la nota final              
consistirà en la mitjana aritmètica de les notes trimestrals sempre i quan siguin  
 
iguals o superiors a 3 i solament quedi una avaluació suspesa.  
• Hi haurà una prova extraordinària al juny per als alumnes pendents.  
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ÀREA DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA (CIÈNCIES SOCIALS)  
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1r Batxillerat  
 
• Cada conjunt temàtic es recomanarà un film del llistat adjunt relacionat amb els              
continguts exposats (activitat obligatòria).  
• Els/les alumnes presentaran un resum i unes activitats específiques per cada tema             
que puntuaran fins a 7 punts com a màxim (activitat obligatòria).  
• Es faran fer comentaris escrits (pautats en el llibre) d’imatges, obres d’art, textos,              
gràfiques i mapes… (1 ó 2 A4)(activitat obligatòria).  
• Es podran fer lectures del llistat adjunt i es presentarà un breu treball (activitat               
voluntària).  
• Cada trimestre es faran exàmens finals dels continguts donats (activitat           
obligatòria).  
• En cas de suspendre algun trimestre caldrà presentar-se a l’examen final. Per a              
presentar-se a l’examen final de recuperació o de millora de nota, serà un requisit              
ineludible haver presentat tots els resums, activitats, comentaris i treballs del curs.  
• Tots els resums es faran a mà. La còpia suposarà suspendre el trimestre i, potser,                
el curs.  
• Serà lectura obligatòria amb dos treballs quadrimestrals el llibre: DD.AA.:           
Introducció a la Història Contemporània.- Columna.  
• La no presentació d’alguna de les activitats, resums, comentaris, treballs…, en el             
termini fixat, comptabilitzarà com a zero.  
• Només s’admetran entregues fora de termini per causes majors oficialment           
justificades.  
• La no assistència a classe farà perdre el dret a l’avaluació de la matèria.  
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HISTÒRIA DE L’ART 2n Batxillerat  
 
L’avaluació serà formativa i final i tindrà en compte els aspectes següents:  
 
• assistència i puntualitat a classe  
• assistència a les sortides del curs que tindran caràcter obligatori  
• participació i interès a classe  
• presentació puntual i acurada dels treballs i activitats  
 
 
• l’atenció per allò que s’explica  
• Proves escrites  
 
LES PROVES ESCRITES  
 
Una al final de cada bloc temàtic seguint el model d’examen de les PAAU. Les notes                
de les proves escrites (exàmens) representaran el 85 % de la nota d’avaluació.  
 
IMPORTANT:  
La reiteració en les faltes d’assistència injustificades (el 20 %) suposarà perdre el             
dret a l’avaluació continua.  
 
Criteris de qualificació  
 
• Les qualificacions de controls parcials inferiors a 3 no faran mitjana.  
• És imprescindible una nota mitjana de 5 per aprovar cadascuna de les avaluacions              
i per obtenir una qualificació final d’aprovat.  
• En el cas de tenir una avaluació amb un 4, aquesta podrà fer mitjana amb una altra                  
avaluació amb mínim d’un 6.  
• En el cas de dues avaluacions amb 4, no faran mitjana encara que la mitjana amb                 
l’altra avaluació doni aprovat, i s’hauran de recuperar.  
• Els exàmens NP (no presentat) i no justificats per escrit, puntuen 0 i es               
recuperaran en l’examen final de recuperació de juny. En cas de justificar aquesta             
falta per escrit i només en cas de malaltia greu o circumstàncies familiars extremes,              
l’examen es recuperarà dins de la mateixa avaluació.  
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Sistema de recuperació  
 
• Les activitats no presentades no són recuperables i per tant, l’alumne perd el dret               
al 20% de la nota.  
• En cas d’haver suspès 2 avaluacions o més, l’alumne s’haurà de presentar a una               
prova de recuperació final de tot el curs que coincidirà amb l’examen final del tercer               
trimestre.  
• En cas de només suspendre 1 avaluació, aquesta s’haurà de recuperar a final de               
curs durant la setmana d’exàmens del tercer trimestre.  
• Hi haurà una prova extraordinària de recuperació, posterior a les proves PAU, per              
aquells alumnes que no hagin recuperat en la recuperació final.  
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GEOGRAFIA 2n BAT  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ I DINÀMICA DE RECUPERACIÓ 
 
• Cada àmbit, i per tant cada trimestre, comporta una nota. Aquesta nota s’obté de la                
qualificació d’un examen (70% de la nota) més la qualificació de dos tipus             
d’activitats (30% de la nota, la qual es desglossa en exercicis del llibre de text, a raó                 
del 5 % de la nota, i exercicis del moodle de suport, a raó del 25 % de la nota).  
 
• Els exàmens combinen diferents models: qüestionaris de respostes curtes o           
mitjanes, comentaris de selectivitat, testos de múltiples opcions o desenvolupament          
de temes. 
• Als exàmens es valorarà especialment la pertinença i prelació dels conceptes            
esgrimits en les respostes així com l’ús d’un vocabulari específic adient.  
• La realització dels exercicis del moodle és obligatòria. La seva mancança            
condiciona les possibilitats de realitzar els controls.  
 
La nota final es calcula fent el promig de les notes trimestrals, sense arrodoniment.              
Es poden repetir les proves escrites en cas d’absència justificada, sempre en la data              
acordada per l’equip de coordinació de Batxillerat. Només hi ha recuperació a final             
de curs.  
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HISTÒRIA D’ESPANYA 2n BAT  
 
1. CRITERIS AVALUACIÓ  
 
•  Es farà un examen cada dos temes seguint els criteris i models de la Selectivitat  
• Es demanarà participació activa dels alumnes mitjançant comentaris, exercicis,          
reflexions i aportacions documentals.  
• La nota d’avaluació serà la mitjana entre les notes d’examen (80%) i les              
aportacions quotidianes, treballs, exercicis, Així com l’interès i la implicació en la            
matèria. (20%).  
• Per fer la mitjana les notes han de ser iguals o superiors a 3. Estaran aprovats els                  
alumnes que obtinguin una mitjana igual o superior a 5. Si la mitjana és inferior a 5                 
l’alumne es considerarà suspès.  
• L’assistència a classe és obligatòria per llei. Actualment es determina respecte als             
alumnes que acumulin més de 15 dies de faltes injustificades, el centre pot             
determinar donar-li de baixa. Respecte a l’assignatura s’estimarà que amb un 10% o             
més, sense justificació, l’alumne perd el dret d’examen.  
 
2. RECUPERACIÓ  
 
A final de curs els alumnes s’hauran de presentar a la recuperació de les              
avaluacions suspeses. Ara bé, si es suspèn únicament una avaluació amb una nota             
de 4 i la mitjana amb les altres avaluacions dona 5 o més, es considerarà aprovada                
aquesta avaluació i l’alumne no s’haurà de presentar a la recuperació de la mateixa.  
 
  



 
Departament de Ciències 
Socials 
 

ÀREA D’ECONOMIA  
 
ECONOMIA 1r BATXILLERAT  
 
AVALUACIÓ  
 
L’avaluació serà de forma continuada al llarg de tot els curs i es donaran              
qualificacions trimestrals informatives. En aquesta avaluació es valorarà l’assoliment         
dels objectius fixats pel Departament d’Ensenyament.  
 
Els criteris de qualificació seran el següents 
 
1. Se supera l’avaluació corresponent, amb una qualificació igual o superior a 5.  
2. La qualificació de l’avaluació tindrà dos components:  

• L’ obtinguda per mitjana aritmètica, en les dues proves específiques que es             
faran durant el trimestre per avaluar continguts, amb una ponderació del 80%.  
• L’ obtinguda de les diferents activitats realitzades en l’avaluació formativa (1)            
amb una ponderació del 20%.  

(1) Dins d’aquest apartat s’ha seleccionat una sèrie de conductes observables i que             
es valoren per la freqüència i/o intensitat amb que es puguin presentar.  
Les conductes que s’avaluaran són:  

 
• Treball diari a casa: es valorarà positivament tant la resolució correcta dels             
exercicis proposats com l’intent seriós de resoldre’ls malgrat que el resultat           
sigui incorrecte.  
• Participació activa de l’alumne/a a classe: es valoraran les intervencions de            
l’alumne/a a classe, tant les voluntàries quan fa preguntes o dóna respostes            
espontàniament, com quan és requerit a fer- ho. Tot això inclou les sortides a              
la pissarra, voluntàries o no.  
• Comportament general a la classe, assistència i puntualitat: es controlarà           
diàriament i es valoraran negativament tant les faltes d’assistència i els           
retards, com qualsevol tipus de conducta que pugui causar pertorbació a la            
classe.  
 

L’assistència a classe és obligatòria. L’alumnat que acumuli un 20% de faltes no             
justificades, perd el dret a l’avaluació contínua. Aquest alumnat només tindrà dret a             
fer una prova de tot el trimestre, durant la setmana especial d’exàmens de batxillerat              
(setmana verda).  
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Activitats de recuperació  
 

• Les avaluacions no superades podran ser recuperades mitjançant una prova           
formada pels continguts del trimestre.  
• Aquesta prova es farà durant la setmana verda del trimestre següent a             
l’avaluació no superada (2) .  
• Només s’hi podrà presentar l’alumnat que no hagi superat l’avaluació.  
• Es conservarà la nota més alta de les obtingudes entre l’avaluació i la              
recuperació.  
• En cap cas la nota podrà ser superior a 5.  
 

(2) Excepció: la nota de la 3a avaluació s’haurà d’obtenir i comunicar a l’alumnat uns               
dies abans de finalitzar el trimestre. Posteriorment es convocaran les activitats de            
recuperació de la 3a avaluació dins la setmana verda del tercer trimestre.  
 
Cas de no presentació a una prova 
 
La norma general serà que les proves escrites no es poden repetir. Malgrat això, en               
cas de força major, excepcional i discrecionalment es podrà repetir una prova            
escrita, sempre que la justificació estigui degudament documentada a criteri del           
professor. En aquest cas, la prova pendent es farà el dimecres anterior a la setmana               
verda.  
 
Nota Final  
 
La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions, sempre i                
quan no hi hagi cap nota inferior a 4. L’alumne/a haurà superat la matèria si el                
resultat és igual o superior a 5. En el supòsit que un/a alumne/a tingui una avaluació                
amb una nota inferior a 4, el resultat de la mitjana aritmètica de les diferents               
avaluacions no podrà ser, en cap cas, igual o superior a 5. Amb posterioritat a la                
nota final, es faran les proves extraordinàries de recuperació i una nova sessió             
d’avaluació.  
 
Proves extraordinàries de recuperació  
 
Destinades a l’alumnat que no hagi superat la matèria en l’avaluació final. Consistirà             
en una única prova formada pels continguts de tot el curs. Tot i així, es considerarà                
per a la nota definitiva l’evolució que l’alumne/a ha tingut durant tot el curs.  
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Mecanisme de recuperació de la matèria, cas que passi a 2n de Batxillerat amb              
la matèria no superada  
 
Estant ja l’alumne/a a 2n de Batxillerat i en el supòsit de que tingui l’Economia i/o                
Economia de l’Empresa de 1r de Batxillerat no superada, l’alumne/a podrà           
recuperar-la realitzant una prova en les dates previstes en el calendari general del             
Centre per a les recuperacions de matèries pendents.  
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ECONOMIA I EMPRENEDORIA 1r I 2n BATXILLERAT  
 
AVALUACIÓ  
 
L’avaluació serà de forma continuada al llarg de tot els curs i es donaran              
qualificacions trimestrals informatives. En aquesta avaluació es valorarà l’assoliment         
dels objectius fixats pel Departament d’Ensenyament.  
 
Els criteris de qualificació seran el següents 
 
1. Se supera l’avaluació corresponent, amb una qualificació igual o superior a 5.  
2. La qualificació de l’avaluació tindrà dos components:  
 

• L’ obtinguda per mitjana aritmètica, en les dues proves específiques que es             
faran durant el trimestre per avaluar continguts, amb una ponderació del 80%.  
• L’ obtinguda de les diferents activitats realitzades en l’avaluació formativa (1)            
amb una ponderació del 20%.  
 

(1) Dins d’aquest apartat s’ha seleccionat una sèrie de conductes observables i que             
es valoren per la freqüència i/o intensitat amb que es puguin presentar. Les             
conductes que s’avaluaran són:  
 

• Treball diari a casa: es valorarà positivament tant la resolució correcta dels             
exercicis proposats com l’intent seriós de resoldre’ls malgrat que el resultat           
sigui incorrecte.  
 
 
• Participació activa de l’alumne/a a classe: es valoraran les intervencions de            
l’alumne/a a classe, tant les voluntàries quan fa preguntes o dóna respostes            
espontàniament, com quan és requerit a fer- ho. Tot això inclou les sortides a              
la pissarra, voluntàries o no.  
• Comportament general a la classe, assistència i puntualitat: es controlarà           
diàriament i es valoraran negativament tant les faltes d’assistència i els           
retards, com qualsevol tipus de conducta que pugui causar pertorbació a la            
classe.  

 
L’assistència a classe és obligatòria. L’alumnat que acumuli un 20% de faltes no             
justificades, perd el dret a l’avaluació contínua. Aquest alumnat només tindrà dret a  
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fer una prova de tot el trimestre, durant la setmana especial d’exàmens de batxillerat              
(setmana verda).  
 
Activitats de recuperació  
 
• Les avaluacions no superades podran ser recuperades mitjançant una prova           
formada pels continguts del trimestre.  
• Aquesta prova es farà durant la setmana verda del trimestre següent a l’avaluació              
no superada (2) .  
• Només s’hi podrà presentar l’alumnat que no hagi superat l’avaluació.  
• Es conservarà la nota més alta de les obtingudes entre l’avaluació i la recuperació.  
• En cap cas la nota podrà ser superior a 5.  
 
(2) Excepció: la nota de la 3a avaluació s’haurà d’obtenir i comunicar a l’alumnat uns               
dies abans de finalitzar el trimestre. Posteriorment es convocaran les activitats de            
recuperació de la 3a avaluació dins la setmana verda del tercer trimestre.  
 
Cas de no presentació a una prova 
 
La norma general serà que les proves escrites no es poden repetir. Malgrat això, en               
cas de força major, excepcional i discrecionalment es podrà repetir una prova            
escrita, sempre que la justificació estigui degudament documentada a criteri del           
professor. En aquest cas, la prova pendent es farà el dimecres anterior a la setmana               
verda.  
 
Nota Final  
 
La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions, sempre i                
quan no hi hagi cap nota inferior a 4. L’alumne/a haurà superat la matèria si el                
resultat és igual o superior a 5. En el supòsit que un/a alumne/a tingui una avaluació                
amb una nota inferior a 4, el resultat de la mitjana aritmètica de les diferents               
avaluacions no podrà ser, en cap cas, igual o superior a 5. Amb posterioritat a la                
nota final, es faran les proves extraordinàries de recuperació i una nova sessió             
d’avaluació.  
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Proves extraordinàries de recuperació  
 
Destinades a l’alumnat que no hagi superat la matèria en l’avaluació final. Consistirà             
en una única prova formada pels continguts de tot el curs. Tot i així, es considerarà                
per a la nota definitiva l’evolució que l’alumne/a ha tingut durant tot el curs. 




