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ORIENTACIONS INICIALS DEL CURS 2016-2017 
 

Durant el curs de primer de batxillerat es consolidarà una bona part del currículum treballat a 

quart d’ESO. S’aprendran nous procediments i conceptes que permetran a l’alumnat seguir 

sense dificultats el nou cicle iniciat. Es posaran els fonaments d’estudis posteriors. 

 

Ciències i tecnologia  
 

Observacions: 

» S’utilitzarà el llibre de text de primer de batxillerat, Matemàtiques I. Editorial 

Santillana. Sèrie Resol. 

» Es podrà utilitzar la calculadora científica, però els exercicis presentats portaran 

les operacions totalment indicades. NO ES PUNTUARÀ CAP EXERCICI 

QUE NO PORTI EL SEU PROCEDIMENT ESPECIFICAT. La resposta 

final ha de ser clara. 

» No s’usarà el mòbil sense permís del professorat. La seva utilització, durant la 

realització d’un examen, suposarà la NO CORRECCIÓ d’aquest.  

 Avaluació del curs 

Avaluació d’un trimestre 

 Es faran dues proves escrites cada trimestre. La segona inclourà totes les 

unitats treballades en l’avaluació i tindrà major pes que la primera. 

 Proves curtes (de 30 minuts com a màxim) amb l’objectiu d’afavorir el 

seguiment de la matèria per part de tot l’alumnat. Per les seves característiques 

n’hi haurà prou en acordar-les el dia abans o fer-les sense avís previ. 

 Observacions de classe que inclouen: 

 Les activitats pràctiques. 

 Resolució d’exercicis i problemes. 

 Treball a casa i a l’aula. 

 Interès i actitud vers la matèria. 

 Observacions del professorat: preguntes orals, participació, treball en grup, 

col·laboració amb els companys i companyes ... 

Qualificació del trimestre 

La qualificació del trimestre és calcularà fent la mitjana ponderada dels resultats 

obtinguts en les proves escrites, les proves curtes i les observacions de classe, amb els 

pesos específics detallats en el quadre següent: 

Primera prova escrita 35 % 

Segona prova escrita 45 % 

Proves curtes 10 % 

Observacions de classe 10% 

 Es donarà per superat el trimestre si la mitjana resultant és 5 o més gran. 

Observació important: És natural que, pel caràcter acumulatiu de l’aprenentatge de la 

matèria,  a les proves d’un trimestre puguin sortir continguts dels trimestres anteriors.   
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Avaluació del curs 

Si la mitjana de cada trimestre és major o igual a 4, la qualificació final de l’àrea es 

calcularà fent la mitjana dels tres trimestres. Si aquest resultat és superior o igual a 5, 

s’haurà aprovat la matèria. En cas contrari s’haurà de fer l’examen de Recuperació i 

Millora de juny.  

Observació: La mitjana es farà amb les notes reals, és a dir, sense arrodonir. 

Qualificació Final de Batxillerat 

La qualificació final de batxillerat es calcula fent la mitjana dels dos cursos, primer i 

segon. 

Cada trimestre, el dia de lliurament de notes, en cas de dubtes o possibles errades, es 

podrà consultar les qualificacions finals i demanar esmenes, si s’escau. 

Recuperació 

 Si no s’ha fet un examen per força major justificada (malaltia, accident, ...) 

l’alumnat afectat es posarà d’acord amb el professorat per fer-lo un altre dia. 

Haurà de presentar el justificant corresponent. 

 No es recuperaran les proves curtes. De no haver-ne fet cap durant l’avaluació, 

el 10% del seu pes es sumaria al 45% de la prova final del trimestre, és a dir, el 

pes específic de la prova final seria, en aquest cas, d’un 55%. 

 Si la mitjana dels tres trimestres és inferior a 5, s’haurà de fer la prova de 

recuperació i millora. 

 Si la mitjana dels tres trimestres és 5 o superior a 5, es podrà presentar a la 

prova per millorar la mitjana del curs. La nota final es calcularà de la manera 

següent: 

0,3· Q (final avaluació contínua) + 0,7· Q (recuperació i millora). 

 Si feta la recuperació no s’ha superat la matèria, l’alumnat podrà fer al setembre 

una prova extraordinària de tot el temari donat. 
  

Prova de recuperació i millora 
 

Del 12 al 16 de juny es farà, en horari específic, la prova de recuperació i millora que  

permetrà superar el trimestre o trimestres suspesos o augmentar la mitjana de curs. El 

dia concret de la prova es fixarà més endavant. 

Recuperació del mes de setembre 

Durant els primers dies del mes de setembre, en data programada, es realitzarà la prova 

extraordinària que permetrà recuperar el curs. Serà una prova de tots els seus continguts. 

Si la seva qualificació és 5 o més gran, es donarà per superada la matèria. 

Si l’alumnat lliura el dia de la prova el treball d’estiu, aquest es valorarà amb un pes 

específic del 20% essent, en aquest cas, el pes de la prova d’un 80%. La qualificació en 

aquest cas es calcularà de la manera següent: 

0,2· Q (treball d’estiu) + 0,8· Q (prova extraordinària). 

Si el resultat final és 5 o superior, es donarà per superada la matèria. 

En cas de no presentar el dossier d’estiu el valor de la prova serà del 100%. 
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Cinc serà la màxima qualificació que es posarà si es supera la matèria en qualsevol de 

les dues recuperacions, juny o setembre. 

Reclamacions 

 Els criteris de puntuació de les proves seran públics i s’explicaran a la classe. 

L’alumnat podrà consultar i demanar revisió de la puntuació, si s’escau, d’una 

prova parcial, en el termini màxim d’una setmana després del lliurament de la 

qualificació. 

 Pel que fa a la qualificació final (de trimestre, de juny o de setembre) s’haurà de 

fer, si és el cas, el mateix dia de la recepció del butlletí. 

 

 

No ho oblideu, davant de qualsevol dubte, convé parlar amb el professorat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molt bon curs! 
   

 


