
DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES IES LAURONA

PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ CURS 2021-2022
EN 2n DE BATXILLERAT CIENTÍFIC

Criteris de qualificació de Matemàtiques II
AVALUACIÓ ORDINÀRIA
  
 L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat és continua i té caràcter formatiu.

 Per a valorar l’evolució de l’alumnat en relació amb els objectius i les competències clau
corresponents  en  la  matèria  de  Matemàtiques  II  es  tindrà  en  compte  les  activitats
realitzades al llarg de cada avaluació (activitats a classe, treballs, proves escrites d’una o
més unitats) i  una prova escrita final de totes les unitats impartides des de principi de curs.
Les activitats tindran un valor del 40% de la nota d’avaluació (30% exàmens parcials, 10%
treball) i la prova escrita final constituirà el 60%  restant. 

Quan un alumne/a, per causa justificada, no puga presentar-se a una prova haurà de realit-
zar-la el dia establert pel professor/a.

  Al finalitzar el curs tindran superada l’assignatura aquells alumnes que hagen aconseguit
els objectius didàctics establerts. La nota final del curs serà la mitjana ponderada de la nota
de cada avaluació (20% primera avaluació, 30 % segona avaluació i 50 % tercera avaluaci-
ó).
El pes de les avaluacions augmenta per ser l’ avaluació continua.
  
 Aquells alumnes que no hagen sigut avaluats positivament realitzaran una prova escrita
en maig de tots els continguts tractats al llarg del curs.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

   La recuperació serà de tot el que s'ha donat al llarg del curs. La nota serà la del control.

Recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors.

    Matemàtiques CCSS I, 1r Batxiller.
L'alumnat parlarà amb el professorat per a aplegar a un acord sobre com i quan realitzar

les proves de l'assignatura pendent.
De manera general, els alumnes disposaran de material d’estudi i d’atenció per part del

professor assignat a través de la plataforma Aules, on s’establirà la forma de treballar i
s’atendrà als dubtes que els puguen sorgir.
  Es realitzaran dues  proves escrites per a valorar el grau de consecució dels objectius
didàctics  corresponents.  La  primera prova  al  gener  sobre  la  primera  meitat  dels  blocs
temàtics, i la segona prova a l’abril sobre els blocs temàtics restants. Les proves consistiran
en activitats similars a les proposades de recuperació en Aules.

Es tindrà superada l’assignatura si la nota mitjana dels exàmens és igual o superior a 5.
   En cas contrari l'alumne/a es presentarà a l'examen de pendents del mes de maig, tindrà
superada l’assignatura si la nota d'aquest examen és igual o superior a 5.

EN QUALSEVOL DELS EXÀMENS
Si en qualsevol dels exàmens que realitze l’alumne/a, el professorat detecta que està co-
piant, automàticament l’examen tindrà la valoració de zero.
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