CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: MATEMÀTIQUES
ASSIGNATURES : MATEMÀTIQUES II i MATEMÀTIQUES APLICADES A LES
CCSS II
NIVELL: 2n BATXILLERAT
PROCEDIMENTS D' AVALUACIÓ BATXILLERAT
Els procediments d' avaluació de l' alumne es basaran, en primer lloc, en l'
observació i seguiment personal de l' alumne per part del professor/a: actitud de l'
alumne en classe, activitats (quadern, treballs encomanats, etc.) i, en segon lloc,
en les proves d' avaluació.
Les proves específiques d' avaluació tindran una regularitat d' una prova, en
general, per unitat didàctica, i com a mínim dues per avaluació. Les proves
s’adaptaran als criteris d' avaluació exposats a cada bloc. Es farà també una prova
d' avaluació global de cada avaluació que comptarà el doble.
A l' hora de la correcció es valoraran la claredat i precisió en l' expressió dels
conceptes, l' adequada aplicació dels procediments i el plantejament, les
estratègies de resolució, la realització dels càlculs adients i la presentació i
valoració dels resultats en els problemes proposats.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
Nota d’avaluació:
 La mitjana de totes les proves escrites: 90 %
 Altres procediments d’avaluació: 10%
Nota de juny:
Per aprovar l’assignatura en juny es podrà dur, com a màxim, una
avaluació suspesa, sempre que la mitjana de les tres sigui superior a 5 i la
qualificació de cada avaluació o recuperació sigui igual o superior a 4.
Tots els alumnes a final de curs faran un examen global de l’assignatura que
servirà de recuperació pels alumnes que duen alguna avaluació suspesa.
Pels alumnes aprovats comptarà com una nota més de la 3a avaluació.
Prova de setembre:
Si l’alumne suspèn en juny tendrà dret a una prova extraordinària de
setembre. Aquesta serà una prova global de tot el curs. Si la qualificació
resultant és superior o igual a 5 l’alumne haurà aprovat, en cas contrari es

farà mitjana aritmètica d’aquesta nota i de la qualificació de juny.

Recuperació de les matemàtiques de 1r de Batxillerat:
Es poden recuperar si l’alumne supera una de les proves següents
• L’examen de pendents de la convocatòria de gener
• L’examen de pendents de la convocatòria d’abril.
• L’examen de pendents de la convocatòria extraordinària de pendents de
setembre.

