CRITERISD’AVALUACIÓDEBATXILLERAT:
ASPECTESGENERALS

Al centre, existeixen una sèrie de criteris generals d’avaluació, comuns a totes les
matèries, que cal tenir presents.
1.
Sessionsd’avaluació:
 ● Una preavaluació a 1r de batxillerat (al novembre).
● Tres avaluacions ordinàries (al final de cada trimestre).
● Una avaluació final contínua (a 1r de batxillerat al juny i a 2n, al maig).
● Una avaluació final extraordinària (a 1r de batxillerat al setembre i a 2n, al juny).
Del resultat de totes aquestes avaluacions, així com de l’avaluació final, seran informats
els pares/mares/tutors de l’alumnat mitjançant el butlletí de notes i/o amb entrevistes
personals, si escau.
2.
Qualificacions:
Les qualificacions de la preavaluació seran només qualitatives en forma d’orientacions
que el professorat farà de cada alumne/a i que el tutor traduirà als informes de
preavaluació.
Les qualificacions de les avaluacions trimestrals i final seran quantitatives, de zero a deu
sense decimals. Aquestes qualificacions també aniran acompanyades dels comentaris
orientadors que el professorat consideri oportuns. Aquests comentaris seran prèviament
consensuats en Junta d’avaluació.
3.
Assistènciaipuntualitat:
Els ensenyaments impartits en el centre són reglats i presencials, per tant, l'assistència i
la puntualitat són obligatòries.
L’acumulació de faltes d'assistència sense justificar comportarà una penalització en les
matèries afectades:
-

matèries de 4h setmanals: a partir de la 4a falta injustificada, 0'25 punts
menys de la nota trimestral.
matèries de 3h setmanals: a partir de la 3a falta injustificada, 0'25 punts
menys de la nota trimestral.
matèries de 2h setmanals: a partir de la 2a falta injustificada, 0'25 punts
menys de la nota trimestral.
1

Les absències injustificades i els retards són acumulatius i es sancionen com a faltes que
poden arribar a determinar l'expulsió del centre.
La no assistència a classe les hores prèvies a un examen o la marxa abans del centre
amb la finalitat d’estudiar per a un examen de l’endemà, comporta perdre el dret a
realitzar-lo; i si aquesta conducta es coneix amb posterioritat a l’examen, la qualificació
de l’excercici passarà automàticament a ser zero. En cas d’absència, en aquests casos,
cal un justificant oficial.
Es considerarà falta de puntualitat quan un alumne s'incorpori a classe un cop hagi
començat l'activitat docent. En cas reiterat, el professorat decidirà si l'alumne es pot
incorporar o s'adreça al professorat de guàrdia. Passats cinc minuts es perd el dret a
participar de l'activitat docent.
Les faltes de puntualitat i d’assistència quedaran reflectides en el control d'assistència i
poden ser consultades pels pares a iEduca.
Si un alumne ha de faltar a un examen cal dur un justificant oficial. Si no és així, el
professoratnorepetiràl'examen.
El fet de faltar a classe, encara que sigui de forma justificada, NO eximeix de la
responsabilitat d'assabentar-se de tot allò que s'ha fet i que s'ha de fer.
4.
Provesextraordinàriesoderecuperació:
Durant el més de setembre per a 1r de batxillerat, i durant el mes de juny per a 2n de
batxillerat, abans d’acabar les activitats lectives, es realitzaran les proves extraordinàries
de recuperació per a l’alumnat que no hagi superat totes les matèries en l’avaluació
final.
Cada departament didàctic és el responsable d’elaborar aquestes proves extraordinàries.
Després de les proves extraordinàries tindrà lloc una nova sessió d’avaluació final
extraordinària. L’equip docent, actuant de manera col·legiada, valorarà la maduresa
acadèmica de l’alumne/a en relació amb els objectius del batxillerat.
5.
Avaluaciódeltreballderecerca:
La nota del Treball de Recerca es calcularà valorant el seguiment, la memòria o dossier
i l’exposició oral del treball davant d’un tribunal format per tres professors/res, sent un
d’aquests el tutor/a del treball.
Per aprovar el Treball de Recerca és necessari que la nota de cada un dels següents
apartats sigui com a mínim d’un 4 sobre 10:

2

● Nota de seguiment (20%): el professor/a que posarà aquesta nota és el tutor/a del
treball. Valorarà la regularitat, la capacitat d’organització i d’accés a la informació, la
iniciativa, l’autonomia i altres aspectes que consideri oportuns.
● Nota de la memòria-dossier (50%): la nota serà la mitjana de les qualificacions que
atorgaran cadascun dels professors/es membres del tribunal. Valoraran aspectes formals
i lingüístics, l’estructura del treball, objectius, continguts, conclusions, referències i
altres aspectes que considerin oportuns.
● Nota de l’exposició oral (30%): la nota serà la mitjana de les qualificacions que
atorgaran cadascun dels professors/es membres del tribunal. Valoraran contingut,
capacitat de síntesi, respostes al tribunal, expressió, material de suport i altres aspectes
que consideri el tribunal avaluador.
6.
Recuperaciódeltreballderecerca:
En cas de no aprovar el TDR a la convocatòria de desembre, l’alumne té dret a
recuperar-lo en una convocatòria extraordinària al març, sempre i quan l’alumne hagi
entregateltreballescritcompleti/ohagifetlapresentacióoralaldesembre.
En cas que no fos així, l’alumne no tindrà dret a la convocatòria extraordinària de març i
anirà directe a una convocatòria al juny, per tant, HAURÀ DE PRESENTAR-SE
A
LES
PAUALSETEMBRE.
La junta avaluadora decidirà la data de presentació de les memòries que hagin de ser
millorades i la nova data d’exposició, si escau (normalment al mes de març).
La nota de seguiment no es podrà recuperar, s’haurà de compensar amb la nota de la
memòria i l’exposició, si escau.
La nota de la memòria-dossier la valorarà el tutor/a.
La nota de l’exposició només es recuperarà quan sigui inferior a 4 ( si es entre 4 i 5
haurà de compensar-se amb la memòria).
L’exposició es farà davant d’un tribunal format per tres professors/res, un dels quals
serà el/la tutor/a del treball.
El/La tutor/a comunicarà al coordinador/a si l’alumne o alumna recupera o no el Treball
de Recerca i en aquest cas la nota global no podrà ser superior a 5.
7.
Criterisgeneralsdepasdecursid’etapa:
Els alumnes i les alumnes de 1r de batxillerat podran passar al segon curs quan tinguin
totes les matèries superades o dues suspeses com a màxim.
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Amb tres o més matèries suspeses hauran de repetir curs. L’alumnat de 2n que hagi
suspès alguna matèria podrà matricular-se al curs següent només de les suspeses sense
haver de cursar les ja aprovades.
S’obtindrà el títol de Batxillerat si es tenen totes les matèries aprovades.
En aquest cas es qualificarà l’alumne/a amb una nota global numèrica: el 90% d’aquesta
nota és la mitjana de totes les matèries del batxillerat i el 10% restant correspon al
treball de recerca. L’alumnat que obtingui una qualificació global superior o igual a 9
podran obtenir la qualificació de “Matrícula d’honor”, que dóna accés a matrícula
gratuïta al primer curs de la universitat.
El nombre màxim de matrícules d’honor és d’una cada 20 alumnes. En cas que el
nombre de candidats sigui superior a aquesta ràtio, la nota global obtinguda per cada
alumne servirà de barem per decidir quins són els beneficiaris definitius.
Els alumnes i les alumnes poden romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim de
quatre anys, consecutius o no.
8.
Criterisgeneralsderepetició:
No es pot repetir dues vegades el mateix curs, amb l’excepció dels/les alumnes de 2n de
batxillerat que ho facin amb un màxim de tres assignatures amb avaluació negativa del
curs anterior. En aquest cas, s’ha de sol·licitar per escrit i esperar l’aprovació de la
direcció del centre.
L’alumnat de 1r de batxillerat que repeteixi amb 3 o 4 matèries suspeses, es pot acollir a
una de les tres vies següents:
● Matricular-se del curs complet renunciant a les qualificacions obtingudes en el curs
anterior.
● Matricular-se només de les tres o quatre matèries en què hagi obtingut avaluació
negativa. En aquest cas, cal l’autorització dels pares si l’alumne/a és menor d’edat.
● Matricular-se del curs complet amb la possibilitat de millorar nota. En aquest cas, cal
el compromís explícit d’aprofitament dels ensenyaments de les matèries ja aprovades i
l’autorització dels pares. En qualsevol moment del curs, una vegada valorats
l’aprofitament i els resultats parcials d’avaluació, la direcció del centre, a proposta de
l’equip docent, pot proposar l’anul·lació de la matrícula de les matèries que l’alumne/a
hagi aprovat en el curs anterior. Aquesta anul·lació haurà de comptar amb l’autorització
de l’alumne i la dels pares.
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