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Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

Mínim 2

Composició de 
la nota del 
trimestre:

Com que sovint la matèria d’un trimestre és acumulativa, es tendirà a fer una 
mitjana ponderada de les notes obtingudes en els diferents exàmens, atorgant 
més pes a aquella prova que avaluï més continguts. El pes de les proves 
representarà com a mínim el 90% de la nota final per trimestre.
La resta fins al 100% sortirà de tenir en compte les tasques encomanades i de 
l'actitud dels estudiants envers la matèria.
La manca d'assistència, els retards i el mal comportament a l'aula afectarà 
negativament a l'avaluació i podrà disminuir la nota fins un màxim d'1 punt.

Requisits 
específics per 
aprovar:

Nota del curs: Si les notes trimestrals aparegudes al butlletí són totes tres ≥ 5, la nota 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 i la seva 
assistència a classe. També s’aplicarà aquest procediment en el cas que 
només s’hagi suspès un trimestre amb una nota ≥ 3 i la mitjana aritmètica de 
tots tres trimestres sigui ≥ 5.

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

De curs:
Al juny (aproximadament), els alumnes que hagin suspès més d’un trimestre, o
bé, que hagin suspès un trimestre amb una nota < 3, o bé, que hagin suspès 
només un trimestre amb una nota ≥ 3 i la mitjana aritmètica de tots tres 
trimestres sigui < 5, hauran de fer un examen de recuperació dels trimestres 
suspesos. La qualificació d’aquest examen dependrà de la nota obtinguda i de 
la trajectòria de l’alumne.
Prova extraordinària al setembre per aquells alumnes que no hagin aprovat el 
curs.

Observacions:


