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Presentació 
La matèria de Matemàtiques és una matèria comuna al llarg de tota l’ESO I optativa de 
modalitat a 1r i 2n de batxillerat diferenciada en Matemàtiques I Matemàtiques 
aplicades a les Ciències Socials. 
 
Instruments d’avaluació 
Les proves escrites i altres activitats donen l’anomenada Nota d’Examen i els deures, 
dossiers, atenció i participació donen l’anomenada Nota d’Actitud. 
 
Càlcul de la nota trimestral i de final de curs 
L’alumne/a tindrà una nota numèrica, arrodonida a les dècimes, la Nota d’Avaluació, 
que sortirà d’una mitjana ponderada entre la Nota d’Examen (70%) i la Nota d’Actitud 
(30%). Per aprovar, l’alumne haurà de aconseguir una Nota d’Avaluació ≥ 5. 
 
Recuperacions a 1r, 2n i 3r d’ESO i Avaluació de Curs: 
● Unes dues setmanes després d’acabades la 1a i 2a avaluació, els alumnes faran 

un nou examen de la mateixa que permetrà establir una nova Nota d’Avaluació 
amb el doble objectiu que l’alumne/a pugui recuperar el trimestre o millorar 
Nota tant en el cas que n’hagués suspès com en el cas n’hagués aprovat. 

● La Nota Final de Curs de l’Avaluació Ordinària es calcularà fent la mitjana 
aritmètica de les notes de les tres avaluacions o les seves “recuperacions” 
(arrodonint a les dècimes de punt). Per aprovar, l’alumne haurà de aconseguir 
una Nota d’Avaluació ≥ 5, independentment del nombre d’avaluacions 
aprovades o suspeses. Això actua com un segon tipus de recuperació. 

● Si la Nota de l’Avaluació Ordinària de Juny no dona l’aprovat, l’alumne/a tindrà 
una nova oportunitat a la Avaluació Extraordinària de Setembre.En ella, el 
dossier proposat per fer a l’estiu puntuarà un 50% i l’examen de Setembre 
puntuarà l’altre 50%. 

 
Recuperacions a 4t d’ESO i Avaluació de Curs: 
● La Nota Curs es calcularà fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres 

avaluacions (arrodonint a les dècimes de punt). Per aprovar, l’alumne haurà de 
aconseguir una Nota d’Avaluació ≥ 5, independentment del nombre 
d’avaluacions aprovades o suspeses. Això actua com un primer tipus de 
recuperació. 
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● Si l’alumne/a no aprova per Nota de Curs tindrà una recuperació al Juny abans 

de la Avaluació Ordinària. L’alumne/a que hagi suspès una avaluació podrà triar 
entre examinar-se d’aquesta o examinar-se de tot el curs, mentre que l’alumne/a 
que hagi suspès més d’una avaluació haurà d’examinar-se de tot el curs. 

● Si la Nota de l’Avaluació Ordinària de Juny no dona l’aprovat, l’alumne/a tindrà 
una nova oportunitat a la Avaluació Extraordinària de Setembre.En ella, el 
dossier proposat per fer a l’estiu puntuarà un 50% i l’examen de Setembre 
puntuarà l’altre 50%. 
 

En tots els nivells el professor/a podrà, segon siguin les circumstàncies, fer algun 
examen de recuperació durant el curs. 
 
Per superar la matèria (ordinària o extraordinàriament) l’alumne/a ha de tenir una Nota 
Final de Curs≥ 5. 
 
Avaluació a Batxillerat: 
 
● La Nota d’Avaluació serà la mitjana dels, almenys dos, exàmens que haurà de 

fer a cada avaluació. 
● Tot l’alumnat de Batxillerat haurà de fer una prova escrita global de tot el curs, 

l’examen global. Aquesta prova, es considerarà com una quarta avaluació. 
● L’alumnat aprovarà si la mitjana d’aquestes quatre notes és ≥5. N’hi ha un parell 

d’excepcions a questa norma: 
 a)  Si l’alumnat té la mitjana de les tres avaluacions aprovada i l’examen 
 global amb nota ≥3, l’alumne/a aprovarà malgrat que la  mitjana de les 
 quatre notes no arribi al cinc 
 b)  Si un alumne/a té una nota ≥7 en el examen global, l’alumne/a  aprovarà la 
matèria malgrat que la mitjana de les quatre notes no arribi  al cinc. 

● Si l’alumne/a no aprova per Nota de Curs tindrà una recuperació al Juny abans 
de la Avaluació Ordinària. L’alumne/a que hagi suspès una avaluació podrà triar 
entre examinar-se d’aquesta o examinar-se de tot el curs, mentre que l’alumne/a 
que hagi suspès més d’una avaluació haurà d’examinar-se de tot el curs. 

● Si la Nota de l’Avaluació Ordinària de Juny no dona l’aprovat, l’alumne/a tindrà 
una nova oportunitat a la Avaluació Extraordinària de Setembre. 

● L’actitud serà molt més exigent que a l’ESO (el batxillerat és optatiu). Una mala 
actitud i falta de treball podrà ocasionar la no superació de un trimestre i fins i 
tot del curs. 

 
En tots els nivells el professor/a podrà, segon siguin les circumstàncies, fer algun 
examen de recuperació durant el curs. 
Per superar la matèria (ordinària o extraordinàriament) l’alumne/a ha de tenir una Nota 
Final de Curs≥ 5. 
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Recuperació com a matèria pendent del curs anterior: 
 
L’alumnat que tingui suspeses les matemàtiques d’algun (o més) curs passat, poden 
recuperar-les de la manera següent: 
 
 - Aprovant un examen de recuperació. 
 -  Aprovant les matemàtiques del curs que està fent.  

 L’alumnat de 3r d’ESO, si supera la prova d’Avaluació Diagnòstica, 
aprovarà les matemàtiques dels cursos anteriors. 

 L’alumnat del 4t d’ESO, si supera la prova de Competències Bàsiques, 
aprovarà les matemàtiques de cursos anteriors.  

 L’alumnat de 4t d’ESO que tingui un Pla Individualitzat o Adaptació 
Curricular, si supera la prova de Competències Bàsiques de 4t d’ESO, 
acreditarà l’ESO. 

 
 
 

 
 

 
 
 


