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Àmbit científic-tecnològic.

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
Activitats d’avaluació:

Proves escrites o controls (C)

Exercicis fets a classe o a casa (P)
Treballs monogràfics (T)
Activitats d’avaluació diverses
Resums, esquemes (E)
( AAD)
Pràctiques, projectes, simulacions
amb ordinador (Pr)

75 %
25 %

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:
 Per fer la mitjana, l’alumne haurà de treure una nota mínima de 3,5 en les proves
escrites.
 En cas que un alumne obtingui una nota inferior de 3,5 en una prova escrita, la
podrà recuperar abans de finalitzar el trimestre, si té la resta aprovades amb una
nota superior o igual a 5. En cas contrari tindrà el trimestre suspès.
 Acord del equip de nivell de Batxillerat. “Si un alumne falta a un examen ha de
presentar un informe del metge (no full de visita al CAP) o un justificant d'un
organisme oficial perquè pugui fer l'examen un altre dia”. La data per fer l’examen
pendent serà la mateixa fixada per la recuperació del trimestre.
Nota trimestre = (0,75 C + 0,25 AAD) - Penalitzacions
- Si la nota treta d’aplicar l’expressió anterior no donés un nombre sencer
s’arrodonirà per tal de complir el marc normatiu vigent.
- Criteri general del centre. Els alumnes per tal de superar el període d’avaluació
han de treure com a mínim un 5 i només es podran arrodonir a l'alça les notes
superiors a 5,5.
Penalitzacions:
Aquesta nota es veurà afectada degut als criteris de centre per valorar l’actitud, els
valors i les normes. Per cada retard , falta de feina a casa, falta de feina a classe o
comportament inadequat es descomptarà 0,1 punts des de la primera vegada que es
produeixi. Pel que fa a les faltes d’assistència, les quatre primeres no penalitzen i a partir
de la cinquena falta es descomptarà 0,1 punts per cada una.
Criteris de superació de curs al juny
La nota final s’obtindrà fent la mitjana aritmètica de la nota real (sense arrodonir)
obtinguda en els tres trimestres. Perquè l’alumne superi el curs, ha d’haver superat els
tres trimestres o bé que en un trimestre tingui una nota ≥ 4, la resta aprovats i la mitjana
sigui ≥ 5.
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Nota final = ( Nota 1r trimestre + Nota 2n trimestre + Nota 3r trimestre) / 3
Cal tenir en compte que aquesta nota també s’arrodonirà seguint el criteri general cel
centre.
Els alumnes que aplicant el criteri anterior no superin el curs disposaran d’una prova de
suficiència. Els criteris que regiran aquesta prova de recuperació són els següents:
 Només es recuperarà la part suspesa, es a dir l’alumne es presentarà a aquells
trimestres que no hi hagi superat.
 La correcció de la prova determinarà la suficiència de l’alumne en qüestió, per tant
en els trimestres suspesos la nota màxima serà d’un 6.
Sistema de recuperació
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs
Si aplicant els criteris de l’apartat anterior l’alumne no supera el trimestre l’haurà de
recuperar al Juny.
Criteris de recuperació extraordinària
Els alumnes de 1r la faran a primers de setembre i els alumnes de 2n al juny abans
d'acabar les classes.
Els criteris de centre d'aquesta prova d'avaluació pel 1r de batxillerat són els següents:
 La realització d’un dossier d'estiu amb les activitats més significatives dels
diferents temes tractats en el curs. Aquesta part serà condició sine qua non per
realitzar la prova.
 La realització d’un examen global del curs. Caldrà treure una nota mínima d'un
5 a l'examen per aprovar la matèria.
 La qualificació màxima d'aquesta prova serà de 6 amb la valoració del dossier
d'estiu.
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors
Els alumnes que passin a 2n de Batxillerat i hagin suspès la Tecnologia Industrial de 1r
curs, tindran el següent sistema de recuperació:




La realització d’un examen global del curs pendent.
Hi hauran dues convocatòries, una al més de novembre i una altra al mes de
març fixades en calendari pel cap d’estudis.
La qualificació màxima d'aquesta prova serà de 6.

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