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Criteris i activitats d’avaluació 
 

La nota de cada avaluació ve determinada per la mitjana aritmètica de: 

1. Una prova escrita per avaluació (60%). 

2. Realització d’una memòria trimestral composada d’un exercici escrit per cada punt del temari  

(30%). 

3. L’actitud i la participació a classe. (10%) 

El trimestre es considerarà aprovat si s’arriba a un 5. La nota de final de curs serà la mitjana 

pura de les notes finals de cada trimestre sense restriccions. Les notes amb decimals, 

s’arrodoniran a unitat superior a partir de 0’50.  

 

 
 
 
 

 
 

Criteris i activitats de recuperació 
 

Per a aquells alumnes que no aconsegueixin superar l’assignatura per procediment ordinari es 

preveu una prova de recuperació durant el juny amb continguts seleccionats. No hi haurà la 

possibilitat de recuperar per trimestres.  

En cas que, després d’aquesta última prova, la mitjana de tot el curs, no sigui de 5 o superior es 

farà una recuperació al setembre amb tots els continguts de la matèria. 
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Avaluació ordinària. 

- Es realitzarà una prova global de tots els continguts desenvolupats en 

l’avaluació. En algunes avaluacions i a criteri del professorat de la matèria es  

podrà optar per dividir-ho en dues proves. La nota de les proves tindrà un pes 

del 80% per a  la nota de cada avaluació.  

 

- També es podran fer altres activitats d’avaluació que el professor/a de 

l’assignatura consideri oportunes. Aquestes tindran un pes màxim del 20% 

de la nota del trimestre. En aquestes activitats es poden incloure la 

presentació de treballs, exposicions a classe o altres propostes del 

professorat. Tanmateix, es tindrà en conte l’ interès i la participació a classe. 

 

 

- La nota final ordinària de l’assignatura sortirà de la mitjana aritmètica de les 

notes de les tres avaluacions, sempre i quan, aquestes notes siguin iguals o 

superin la qualificació de 4. L’arrodoniment de la qualificació serà a l’alça 

quan superi els 5 decimals, i a la baixa quan no els superi. 

 

 

 

Recuperacions 

- L’alumnat que no hagi superat alguna avaluació, tindrà oportunitat de 

presentar-se, al juny, a una recuperació que consistirà en un únic examen 

referent als continguts de tota l’avaluació suspesa. 

 

- Prova extraordinària de setembre: L’alumnat que no superi, per la via de 

mitjana aritmètica, l’assignatura podrà presentar-se al setembre a una prova 

extraordinària. La prova consistirà en un examen dels continguts de TOT EL 

CURS.  
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Criteris d’avaluació 

a) Qualificació dels trimestres  
1. S’obté mitjançant:  

- Exàmens: normalment un per trimestre amb un pes percentual del 70% de la nota del 

trimestre.  

-Exercicis voluntaris o obligatoris. 30 per cent de la nota del trimestre. Part d’aquests 

exercicis es realitzaran a la plataforma Moodle del centre, la qual cosa coadjuva a la 

competència digital.  

2. Es considera aprovat el trimestre sempre que la nota arrodonida sigui igual o superior a cinc 

punts. L’arrodoniment s’aplicarà al mig punt, entenent que 0’5 o més arrodoneix a l’enter 

superior. Si és inferior a 0,5 arrodonirà a l’inferior. 

3. Recuperació: No es preveuen exercicis de recuperació total durant els trimestres  

  

b) Qualificació final de l’assignatura  
1. S’obté de:  

- 

Valoració global, per part del professor, de l’actitud de l’alumne envers l’assignatura 

10%.  

- Es considerarà aprovat l’alumnat que hagi obtingut una qualificació arrodonida igual 

o superior a 5.  

2. Recuperació i millora de nota (avaluació final ordinària):  

- Els alumnes hauran de recuperar els trimestres que tinguin nota inferior a 3,5 punts.  

- Si l’alumne no ha aprovat dos o més trimestres ha de recuperar tot el curs abans de 

l’avaluació final.  

- El professor pot proposar, a demanda de l’alumat, treballs o exercicis als alumnes no 

aprovats d’un trimestre o tot el curs, per tal d’arribar a l’avaluació final (maig) amb un 

màxim del 30% de la nota de la recuperació.  

- En la mateixa data, l'alumnat que hagi superat tota l'assignatura o només tingui un 

trimestre pendent, té dret a un examen de millora   

3. Exàmens extraordinaris, (avaluació extraordinària)  

- L'alumnat que no hagin superat la matèria a l’avaluació final ordinària té dret a un 

examen extraordinari de tota la matèria en les dates que el Centre programi; aquest 

examen no permet arribar a temps de matricular-se les PAU de juny.   

- Exceptuant les causes de força major degudament justificades, la qualificació màxima 

d'aquesta convocatòria serà de 6 punts 


