INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ BATXILLERAT CURS 2019-20
CONFINAMENT
1. INSTRUCCIONS D’AVALUACIÓ
Categories avaluables i ponderació:
CATEGORIES

PONDERACIÓ

EXÀMENS i EXERCICIS PUNTUABLES (confinament)
- Proves avaluables (depèn de la quantitat)
- Minicontrols (1)
EXERCICIS i TASQUES (confinament)
- Qualitat de les feines realitzades (1)
- Qüestionaris moodle (1)
- Dossiers (1)
- Altres (1)
ACTITUD (confinament)

- Realització i puntualitat de les feines a realitzar
(1)
- Participació en les classe via meet i puntualitat (1)
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2. NOTA FINAL DE LA MATÈRIA (1r i 2n de batxillerat)
Per calcular la nota final, es farà la mitjana entre els tres trimestres i la mitjana
entre els dos primers trimestres, la nota final de la matèria serà la més alta de les
dues.

3. RECUPERACIONS (1r i 2n de batxillerat)
Els criteris per determinar l’alumnat que ha de recuperar és el següent:
Cas1: Alumnat amb el primer i segon trimestre suspès
Obligatòriament s’hauran de presentar a la recuperació amb una nota màxima
de 7.

Cas2: Alumnat amb un trimestre suspès
Pot haver dos casuístiques:
2a. Alumnat que malgrat tenir un trimestre suspès la mitjana de curs (tenint
en compte el 3r trimestre o no) està per sobre de 5:
En aquest cas l’alumnat tindrà la possibilitat de presentar-se a recuperar
el trimestre suspès malgrat el curs el tingui aprovat. En aquest cas la
nota màxima que podrà tenir és un 7. El fet de presentar-se
voluntàriament podrà fer que millori la nota de la matèria, però en cap
cas podrà baixar-la.
En cap cas, es podrà presentar a pujar nota de tot el curs.
2b. Alumnat que té un trimestre suspès i la mitjana de curs (tenint en
compte el 3r trimestre o no) està per sota de 5:
L’alumnat s’haurà de presentar obligatòriament a recuperar el
trimestre suspès, ja que no té aprovada la matèria. La nota màxima que
podrà obtenir del trimestre suspès és d’un 7.
L’alumnat que hagi de recuperar algun trimestre es treballarà de la següent forma
aquest final de curs:
1r de batxillerat
Continuarà cursant el tercer trimestre, tot i que es donarà feina complementària i per
tant el seguiment per part del/de la professor/a de la matèria, per tal de que pugui
repassar el temari no assolit.
2n de batxillerat
Hi ha dues possibilitats:
-

-

Matèria que no es presenta a selectivitat:
En el cas de que l’alumne/a no es presenti a les PAU de la matèria en
qüestió, es donarà possibilitat de focalitzar aquest tram final de curs en
repassar el temari a recuperar. La nota de la feina feta aquests dies, es
tindrà en compte a la nota de recuperació.
Matèria que es presenta a selectivitat:
En el cas de que es presenti a les PAU de la matèria suspesa, haurà de
continuar obligatòriament cursant el temari del tercer trimestre, tot i que
es donarà feina complementària. El/la la professor/a de la matèria haurà
de fer el seguiment de les feines complementàries. A l’hora de calcular
la nota final de la matèria es tindrà en compte el tercer trimestre segons
els criteris que especifica el primer punt.

Durant la 1a setmana de maig, el/la professor/a informarà de forma individualitzada a
l’alumnat que té suspesa la matèria per tal de que es pugui planificar i donar-li la feina
de recuperació. (2n de batxillerat)

4. PUJADA DE NOTA (1r i 2n de batxillerat)
L’alumnat tindrà la possibilitat de millorar la nota del curs. Aquesta es realitzarà
segons els instruments d’avaluació de cada matèria.
La nota final serà la mitjana aritmètica de la nota de curs (apartat 2) i la nota de
l’instrument d’avaluació utilitzat (tasca/prova).

