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CRITERIS GENERALS D'AVALUACIÓ DE LES MATÈRIES DE BATXILLERAT 

 

 

 

1. Avaluacions trimestrals. 
 

- L’actitud i els hàbits de treball al llarg del trimestre representaran 

el 10% de la nota de l’avaluació.    

- L’altre 90% serà la nota d’examen. En les matèries obligatòries 

(Història Contemporània d’Espanya i Catalunya) es realitzarà un 

examen per avaluació. En les optatives queda a criteri del 
professorat realitzar un o dos exàmens. 

- Es considerarà aprovada l’avaluació quan la suma de la mitjana 

d’exàmens i de les notes de classe o comentaris, sigui un número 

igual o superior a 5. 

- Pel que fa a les faltes d'ortografia, es descomptarà 0,1 punt per 

falta fins a un màxim d’un punt. Si l’alumne suspèn l’assignatura 

exclusivament per faltes, tindrà l’oportunitat de realitzar tasques 
ortogràfiques que li permetran recuperar l’assignatura. 

Aspectes específics que es tindran en compte a l’hora de valorar el treball 

dels alumnes: 

- La claredat conceptual 

- l'ordre lògic i el rigor en l'exposició 

- la capacitat d'argumentació, comprensió i comunicació dels 
coneixements 

- la riquesa del llenguatge   

- la correcció gramatical i ortogràfica 

- la presentació 

- la cal·ligrafia 

- la realització de treballs de classe o treballs puntuals 

- la participació en activitats de classe. 

L’assistència a classe és obligatòria. Es descomptarà un 0’1 de 

l’apartat d’actitud per les faltes d’assistència no justificades. 
 

 

 

 
 

2. Recuperació de les avaluacions suspeses. 

 

Per recuperar la primera i la segona avaluació es farà un examen. Al 

gener per recuperar la primera avaluació i pels volts de les vacances de 

Setmana Santa per recuperar la segona. En tots els casos, la nota 
màxima de la recuperació serà un 5. 
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3. Superació del curs. 

Es considera superat el curs quan les mitjanes de les tres avaluacions 

són iguals o superiors a 5. Per calcular les mitjanes cal que la nota de 

la tercera avaluació sigui igual o superior a 4. 
Per fer el càlcul es tindrà en compte la nota de l’avaluació amb els seus 

decimals i, en el cas de les recuperacions, es comptabilitzarà amb un 5 

la nota d’avaluació. 

 

 

 

4. Proves extraordinàries 
Únicament aniran a la prova extraordinària els alumnes que tinguin una 

mitjana de curs inferior a 5 o que hagin tret menys d’un 4 a la tercera 

avaluació. 

 

Si la mitjana inferior a 5 ve donada per tenir suspeses 2 o 3 

avaluacions, l’alumne s’haurà d’examinar de tota la matèria. Si només 
té suspesa una avaluació, només s’haurà d’examinar de la matèria 

corresponent a aquest període. 
 

En cas dels exàmens de setembre (o de juny, en el cas de Segon de 

Batxillerat) l’alumne s’ha de presentar de TOTA LA MATÈRIA. 

 
 

 

 

L’assistència als exàmens en el dia i l'hora assenyalades és 

obligatòria. En cas de malaltia, cal trucar abans de l'examen ¡ portar 

justificant mèdic en tornar a classe. 
 

 
 


