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Full informatiu - Matemàtiques (Batxillerat) 
Àmbit Matemàtic.   
    
Criteris d’avaluació 

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:  

• L’assoliment dels diversos continguts.  

• L’evolució i la progressió dels alumnes. Avaluació contínua. 
 
S'EMPRARAN ELS SEGÜENTS INSTRUMENTS 

OBLIGATÒRIAMENT: 

• Observació de la llibreta de treball. 

• Observació a l’aula. 

• Proves escrites. 
 

OPTATIVAMENT: 

• Proves orals. 

• Correcció d’exercicis fets a casa. 

• Treballs fets a casa, individualment o en grup. 

• Participació dels/les alumnes a classe. 
 
ELS PROFESSORS I LES PROFESSORES PODRAN DECIDIR 

• El pes que atorguen a cada instrument. 

• El nombre i la durada de les proves escrites 
 
Criteris de superació de curs 

La matèria de matemàtiques es considerarà superada de curs al juny quan la nota 
mitjana dels tres trimestres sigui igual o superior a 5, amb el tercer trimestre aprovat 
necessàriament. 
 
Sistema de recuperació 

 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs  

El primer i segon trimestre es podran recuperar amb una prova a l’inici del trimestre 
següent.  
 
Si la nota mitjana de curs no arribés a 5, i té algun trimestre aprovat l’alumne haurà de 
recuperar el trimestre o els trimestres no superats, i s’haurà de presentar al juny a fer 
una prova escrita per recuperar-los. 
  
Criteris de recuperació extraordinària 

Els alumnes amb la matèria de matemàtiques o matemàtiques aplicades a les ciències 
socials suspesa al juny, tindran una recuperació al setembre, que serà de tot el curs. 
En aquesta recuperació, obligatòriament, hauran de presentar un dossier i fer una 
prova escrita. La nota final es calcularà de la següent forma: 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=507489
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=507489
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Nota final = 100% de la prova escrita. 
 
La nota final podrà ser de 1 al 5, considerant el 5 com matèria recuperada. 
 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 

Els alumnes de segon de batxillerat amb les matemàtiques o matemàtiques aplicades 
a les ciències socials amb la matèria de primer suspesa, es recuperarà durant el curs 
de segon de batxillerat en una de les dues dates establertes. La nota final es calcularà 
de la següent forma: 
 
Nota final = 100% de la prova escrita. 
 
La nota final podrà ser de 1 a 5, considerant el 5 com matèria recuperada. 
 
Normativa 

Currículum Batxillerat: Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/curriculum/ 
 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/curriculum/

