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Nombre
d’exàmens per
trimestre:

Mínim 2

Composició de
la nota del
trimestre:

Per obtenir la nota del trimestre es tindrà en compte:
Primer,
 La mitjana ponderada de les proves realitzades en el trimestre atorgant
més pes a aquella prova que avaluï més continguts.
Segon,
 El recull de les activitats treballades a casa i a classe.
 El control de les tasques que hauran de realitzar diàriament.
 L’actitud, participació i col·laboració a classe.
Aquests darrers tres aspectes permetran al professorat pujar o abaixar la
nota com a màxim un punt.

Requisits
específics per
aprovar:
Nota del curs:

Si les qualificacions trimestrals són totes > o = 5, la qualificació final de curs
serà el resultat de calcular-ne la mitjana aritmètica aproximant-la a l’enter
inferior o superior tenint en compte la progressió de l’alumne. També
s’aplicarà aquest procediment en el cas que dues qualificacions trimestrals
siguin > 5, la restant sigui >3 i la mitjana aritmètica de tots tres trimestres
sigui 5.

Recuperacions: De trimestre:
Els alumnes que tinguin el primer o segon trimestre suspèspodran realitzar
una prova específica de recuperació durant el període lectiu del trimestre
següent, en els termes i condicions que estableixi el Departament. La
qualificació d’aquesta prova no serà superior a 6.
De curs:

-Setembre. Els alumnes que no hagin aprovat a la final ordinària hauran de
presentar-se a l’examen de recuperació de tot el curs. Es tindrà en compte
la qualificació de la final ordinària, la feina d’estiu i la nota de l’examen de
setembre, i s’avaluarà segons les instruccions del Departament
d’Ensenyament i la Normativa de Funcionament de Centre.
De cursos anteriors
Els alumnes recuperaran l’assignatura de Matemàtiques dels curs anterior
en el cas de superar l’assignatura de Matemàtiques que estan cursant o
d’entregar i superar les feines encarregades a aquest propòsit.

Observacions:

