
 
 

  

 

 

 

Benvolguts pares i mares d’alumnes, 

 

La direcció del Col·legi Lluís Vives ha considerat oportú fer-vos arribar aquest document en què 

pretenem resumir els aspectes bàsics que en matèria d’avaluació i qualificació regiran per al present 

curs 2021-22. Alguns dels següents punts són normatives internes del centre consensuades al si de 

la Comissió de Coordinació Pedagògica i totes elles s’adapten a la legislació vigent en matèria 

educativa. Tot el sistema avaluador que us presentam, però, queda supeditat a les possibles 

modificacions legals que al llarg del present curs pugui introduir la Conselleria d'Educació i 

Formació Professional. 

 

 

 

I. Sobre el SISTEMA D'AVALUACIÓ. 

 

1. Hi haurà exàmens finals d’avaluació i examen final de curs de totes les assignatures.  

2. Per realitzar els exàmens d’avaluació i finals s’establirà un calendari d’exàmens en què 

els alumnes no tendran classe i només seran convocats a les hores de les proves. 

3. Les qualificacions oficials de final d’avaluació i de final de curs de cada àrea 

s’expressaran només amb una sola xifra en forma d’un nombre enter, entre 0 i 10. 

4. Això no obstant, els professors podran qualificar els controls i proves diàries de les seves 

assignatures amb xifres que continguin decimals (per ex.: 7,25) per tal de poder matisar 

tant com sigui possible.  

5. L’examen d’avaluació tendrà una vàlua d’un 60% sobre la nota global de l’avaluació.  

6. La resta d’exercicis, treballs i el control parcial realitzats durant l’avaluació tendran un 

valor total del 40% sobre la nota global d’avaluació. 

7. Examen final. És obligatori i tendrà el mateix valor que una avaluació de manera que la 

nota final de curs serà la mitjana entre les tres avaluacions (=75%) i l’examen final 

(=25%).  

 

 

II. Sobre el SISTEMA DE RECUPERACIONS. 

 

8. Hauran de realitzar les proves de recuperació tots els alumnes que no hagin aprovat 

l’avaluació o que no hagin estat avaluats per manca de qualificacions i sempre a criteri 

del professor respectiu. 

9. Les recuperacions es realitzaran durant la següent avaluació. L’alumnat també podrà 

realitzar les recuperacions per millorar la nota. No hi haurà exàmens de recuperació de 

la 3a avaluació a 2n de BTX per manca de temps material per poder realitzar-los entre 

la fi de l’última avaluació i els exàmens finals de curs  

10. Recuperaran l’avaluació tots els alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o 

superior a 5 en l’examen de recuperació. La nota final d’una avaluació recuperada 

s’obtindrà fent una mitjana aritmètica entre la qualificació de la prova de recuperació i la 

nota mitjana de l’avaluació suspesa. De l’aplicació d’aquesta mitjana, però, no se’n 

podrà derivar un suspens si la prova de recuperació està aprovada amb una qualificació 

de 5 o superior. 

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ PER A 

BATXILLERAT 



 

 

 

III. Sobre la convocatòria EXTRAORDINÀRIA. 

 

11. Els alumnes que, després de la sessió de la Junta d'Avaluació Final, tenguin 1 o més 

assignatures suspeses hauran de presentar-se a la convocatòria extraordinària  

12. Recuperaran l’assignatura suspesa tots els alumnes que hagin obtingut una qualificació 

igual o superior a 5 en l’examen de setembre.  

13. Els alumnes de 1r de BTX amb una o dues assignatures suspeses promocionaran al 

darrer curs de BTX. 

 

 

IV. NORMATIVA ESPECÍFICA PER A 2n  DE BATXILLERAT. 

 

 Tota la normativa sobre sistema d’avaluació i mecanismes de recuperació referida a 

Batxillerat és idènticament aplicable a 2n de BTX. Només hi ha dues particularitats específiques 

per al segon curs que cal tenir en compte perquè poden tenir una important transcendència en la 

promoció final de curs. 

 

1. Per esser qualificat de 2n de BTX s’han de tenir aprovades totes les assignatures de 1r 

de BTX. Els alumnes amb assignatures pendents de 1r podran presentar-se a una 

convocatòria extraordinària durant el mes de març en què podran recuperar aquestes 

assignatures si obtenen una qualificació igual o superior a 5. 

 

2. Per obtenir la titulació de Batxiller, els alumnes de 2n hauran d'aprovar totes les 

assignatures i no podran tenir cap matèria pendent de 1r curs. 
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