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Àmbit lingüístic
Criteris d’avaluació de batxillerat
Els criteris d’avaluació que s’estableixen com a referència per a l’avaluació del procés
d’ensenyament-aprenentatge es troben recollits en la següent direcció:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&m
ode=single&documentId=507489
Eines d’avaluació
La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:
Cada trimestre els alumnes faran un mínim de dos exàmens que contindran
preguntes teòriques i pràctiques sobre el contingut dels temes fets, comentaris de text
guiats, etc. A més, redactaran un comentari sobre un text o faran algun exercici/treball
al voltant de les lectures obligatòries.
●

Mitjanes de curs, recuperació i suficiència.

Si se suspèn una avaluació no s’haurà de recuperar a final de curs si fent la mitjana
aritmètica el resultat és superior a 5. Si se suspèn una avaluació amb una nota inferior
a 3,5 i/o la mitjana de la ”interavaluació” no arriba al 5 l’alumne/-a podrà recuperar-la
el mes de juny amb un exercici ( examen /comentari/treball) que decideixi el professor
de la matèria, sempre que l’actitud de l’alumne/-a hagi estat positiva i participativa al
llarg del curs. Si els alumnes tenen dues avaluacions pendents, hauran d’examinarse de tot el curs a la recuperació de setembre.
●
●
●

Mitjana de curs: (interavaluació) Per fer la mitjana entre avaluacions, cal
treure, com a mínim, una nota de 3,5 punts.
Mitjana intraavaluació: Per fer la mitjana entre exàmens d’una mateixa
avaluació, cal que les notes no siguin inferiors a 3 punts.
Correcció ortogràfica i gramatical. Descompte per faltes : 0.1 punts fins
a un màxim de 2 punts.

Les faltes repetides només descompten una cada vegada.
●

Descompte per faltes d’assistència i actitud

Les primeres quatre faltes d’assistència no penalitzen. A partir de la cinquena,
descompten 0,1 per falta.
● Incidències: retards, falta de treball a casa i a l’aula, material i
comportament: cada incidència descompta 0,1 de la nota final de
l’avaluació.
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●

En l’avaluació dels crèdits comuns es tindran en compte els següents
percentatges:

90% Exàmens i treballs diversos (comentaris de text, activitats
orals, treballs interdisciplinaris,...)
10% exercicis, treballs fets a casa i participació a classe
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a:
- la competència personal i social
- la competència digital
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana
amb les activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèria

Sistema de recuperació
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs
Una avaluació suspesa podrà recuperar-se si el rendiment en el conjunt d’avaluacions
del curs dona una nota mitjana no inferior a 5.
Com que es tracta d’una matèria acumulativa, la 3a. Avaluació tindrà un pes
fonamental i no es farà nota mitjana si s’aconsegueix, una qualificació de 4 com a
mínim.
Criteris de superació de curs al juny
La prova de suficiència serà comuna per tot l’alumnat que hagi de recuperar la
matèria.
La qualificació màxima serà un 5.
Criteris de recuperació extraordinària
La prova de suficiència serà comuna per a tot l’alumnat que hagi de recuperar la
matèria.
La qualificació màxima serà un 5.
No podran presentar-se alumnes ja aprovats per pujar la nota.
Serà requisit imprescindible la presentació el dia de la prova d’un DOSSIER consistent
en exercicis de recuperació elaborat pel departament.
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors
La prova de suficiència serà comuna per tot l’alumnat que hagi de recuperar la
matèria.
La qualificació màxima serà un 5.
No podran presentar-se alumnes ja aprovats per pujar la nota.
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Normativa
Currículum Batxillerat: Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/curriculum/
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