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CRITERIS AVALUACIÓ BATXILLERAT 
 

1.  Criteris d’a valuació al llarg del curs 

El curs està organitzat en trimestres i l’alumne rebrà una nota trimestral segons el seu 

progrés acadèmic. Aquesta nota sortirà de l’avaluació obtinguda a cadascun del temes, o 

grups de temes, finalitzats dins d’aquell trimestre i en funció de la programació de cada 

matèria. Es realitzarà una avaluació continuada al llarg del curs on la nota final serà la mitja 

ponderada de les notes de cada tema o conjunt de temes. A aquesta mitja es tindrà dret 

sempre i quan la nota mínima de cada tema o conjunt de temes, detallats a la 

programació de la matèria, sigui igual o superior a 3 . La nota mínima per aprovar es de 5 

punt sobre 10. Queda a criteri del professor modificar aquesta nota sempre que no signifiqui un 

perjudici per l’alumne. 

 

La nota corresponent a cada tema o grup de temes sortirà dels exàmens realitzats, dels 

exercicis lliurats, de l’observació del professor i de l’actitud de l’alumne segons les següents 

proporcions: 

90% Exàmens 

10% Exercicis, observació i actitud 

 

De la mateixa forma, aquests percentatges poden ser modificats al llarg del curs a criteri del 

professor sempre i quan no suposi un perjudici per l’alumne i amb l’objectiu d’adequar-se 

a les característiques tant de la matèria com de l’alumnat i a les circumstàncies del curs. 

 

En cas de falta d’assistència no justificada a una prova escrita o una altra activitat avaluable, 

aquesta no es repetirà i l’alumne constarà com si no s’hagués presentat, amb un nivell 

d’assoliment de NA en aquella prova o activitat. Les faltes d’assistència s’han de justificar per 

escrit amb certificats oficials. Només són justificables les faltes degudes a malaltia o deure 

inexcusable. La resta de faltes són no justificades. Si la falta és justificada l’alumne/a realitzarà la 

prova o activitat, si cal, quan el professorat ho consideri adient. 

També el nivell serà de NA en cas que l’alumne copiï o utilitzi qualsevol aparell electrònic sense 

permís del professorat.  

 

2. Recuperació Juny/Setembre 

La matèria quedarà aprovada si la mitja ponderada de les notes del curs és igual o superior a 5 

punts sobre 10. Un alumne que hagi de recuperar un tema/ grup de temes, tindrà l’oportunitat 

de fer-ho al llarg del segon trimestre si son temes del primer i al llarg del tercer els temes 

del segon. Si tot i això no supera el curs, haurà de presentar-se a un examen final de tota la 

matèria al juny i/o setembre. 

 

La recuperació d’una matèria d’un curs anterior es farà mitjançant un examen al febrer. 

Aquest examen serà de tota la matèria del curs amb la possibilitat de no haver de fer alguna 

part si en el curs vigent fa ampliació de la matèria suspesa en la matèria de 2n curs i el 

professor d’aquell curs considera que té el nivell de primer assolit. 


