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DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE BATXILLERAT

De forma genèrica s’avaluarà cada unitat segons les tres dimensions del saber:

Saber (conceptes):
● Definir i classificar correctament l’aspecte preguntat amb la temàtica conceptual que va 

relacionada.
● La qualitat de l’expressió i l’ús correcte del vocabulari tècnic específic.
● Capacitat per argumentar, justificar i debatre les opinions sobre els conceptes treballats a 

classe que tinguin diferents interpretacions.

Saber fer (procediments):
● La metodologia utilitzada en la recerca del resultat i l’encert d’aquest seguint les orientacions 

dels continguts objecte d’avaluació.
● La interpretació del resultat i la qualitat de la justificació /raonament de les conclusions 

obtingudes.
● Utilitzar les habilitats apreses per valorar situacions financeres i comptables i  proposar 

mesures correctores.
● Utilitzar les TIC en la recerca i el tractament de dades.

Saber estar (actitud i deures):
● Puntualitat en la presentació dels treballs realitzats a casa o a classe així com l’assistència.
● Predisposició a la recerca d’informació i al treball en equip.
● Esforç per corregir i superar errors comesos en el desenvolupament de les activitats de 

desenvolupament i d’aplicació de continguts així com certa autonomia per realitzar activitats 
de reforç.

● Participació activa a classe en comentaris orals o preguntes al grup.
● Solidaritat ajudant a companys amb dificultats quan es fa alguna tasca en grup.

Avaluació trimestral

La nota final de cada trimestre es calcularà d’acord amb els següents percentatges:

Curs Grup Proves escrites Seguiment a l’aula

1r BAT C/T 90% 10% 
CCSS 90% 10%

2n BAT C/T 90% 10%
CCSS 90% 10%

● Pel que fa a les proves escrites es farà un mínim de 2 per trimestre i es calcularà la 
mitjana aritmètica de totes les que es realitzin.

● Els criteris per establir la nota de seguiment a l’aula són:
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▪ Les faltes de puntualitat i d’assistència no justificades. 
▪ L’alumne amb més d’un 20% de faltes d’assistència per trimestre perdrà el dret a 

l’avaluació trimestral, quedant sense avaluar en aquell trimestre i pendent de 
l’avaluació a la convocatòria del juny.

▪ La realització de treballs en grup, de les tasques diàries i d’altres treballs avaluables.
▪ La participació activa i l’afany de superació i correcció dels errors comesos.
▪ La puntualitat en el lliurament dels deures i dels treballs avaluables.

● En cas de falta d’assistència no justificada a una prova escrita, aquesta no es repetirà i 
l’alumne constarà com si no s’hagués presentat amb una qualificació numèrica de 0 en 
aquella prova. També la qualificació serà de 0 en cas que l’alumne copiï o utilitzi 
qualsevol aparell electrònic sense permís del professor o professora. 

● 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, si cal, quan el seu
professor ho consideri adient. 

● La nota real del trimestre s’obtindrà fent la mitjana ponderada segons els percentatges 
indicats a la taula. La nota que constarà al butlletí serà l’enter següent a partir del ’75 
d’aquesta nota real i, en cas contrari, la part entera de la nota real. Es farà compensació 
el segon i tercer trimestre.

Qualificació final i proves de recuperació

● Si la suma de les notes reals dels trimestres és igual o superior a 14,25 l’alumne té 
aprovada l’assignatura si tots els trimestres tenen una nota igual o superior a 3. 

● Si la suma de les notes és inferior a 14,25 i només té un trimestre suspès, l’alumne es 
podrà presentar a la recuperació d’aquest trimestre a la convocatòria de juny (en cas de 
1r de batxillerat) o de maig (en cas de 2n de batxillerat). Si la suma de les notes és inferior 
a 14,25 i té més d’un trimestre suspès, la recuperació serà de tot el curs. En tots dos 
casos la nota serà la que es tregui a l’examen. 

● A 1r de batxillerat: els alumnes que no hagin aprovat al juny faran un examen de 
recuperació de tota l’assignatura al setembre. La nota serà també la que es tregui a 
l’examen.

● A 2n de batxillerat: els alumnes que no hagin aprovat al maig faran un examen de 
recuperació de tota l’assignatura al juny. La nota serà també la que es tregui a l’examen.

● El professorat del departament podrà valorar els casos extraordinaris.
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● En cas de confinament parcial o total es valorarà la possibilitat d'aplicar criteris 
d'avaluació alternatius

Recuperació de cursos pendents

● Els alumnes de 2n de batxillerat amb les matemàtiques pendents de 1r tindran dues 
convocatòries per poder recuperar la matèria. Una al gener i l’altra a l’abril 
aproximadament. Les dates les fixarà la Cap d’Estudis.

● Cada prova serà de tot el curs de primer. La nota serà exclusivament la de l’examen, no 
hi haurà nota límit i no es tindrà en compte la nota de l’any anterior.


