
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ DE FÍSICA A 2n DE BATXILLERAT

Criteris de qualificació
La nota de cada avaluació serà obtinguda de la següent manera:

 El 90% de la nota correspondrà a la mitjana dels exàmens. Es farà mitjana sempre i
quan els exàmens tinguin una nota no inferior a 4. A més, també es podrà baixar la nota de
l'examen fins a 1,5 punts per faltes ortogràfiques.

 El 10% restant correspondrà a l'actitud, que inclourà el comportament, la
participació a classe, la netedat i l'ordre en el seu material i al laboratori i també la feina
diària.

Durant la següent avaluació es realitzarà una examen en el que s'avaluaran tots els
conceptes impartits fins al moment i serà obligatòria per a tots els alumnes. Si aquesta nota
és superior a la mitjana dels corresponents exàmens aquesta nota substituirà dita mitjana.
En cas contrari, es podrà tenir en compte com un examen més de l’avaluació. L'objectiu és
que tant l’alumnat que ha suspès l'avaluació com el que l'ha aprovada repassi els continguts
anteriors de forma que els suspesos puguin aprovar l'avaluació i els aprovats l'oportunitat
d'apujar la nota. D'aquesta manera també s'acostumen a enfrontar-se a un examen de més
d'una unitat didàctica.

 Si algun alumne/a no es pogués presentar a un examen per malaltia, haurà de
presentar un justificant mèdic el mateix dia que torne a classe i farà l'examen també aquest
dia.

En la resolució de tots els exercicis numèrics serà fonamental utilitzar correctament
les unitats apropiades, la notació científica i l'expressió dels resultats amb les xifres
significatives que corresponguin. L'ús incorrecte d'unitats, notació i expressió de resultats
suposaran una minva en la qualificació d'acord amb la seva gravetat i reiteració.

Si un alumne/a té un 20% de faltes sense justificar perdrà el dret d'avaluació
continua a l'assignatura. Com a conseqüència, la pèrdua d’avaluació contínua implica que
l’alumne/a no serà qualificat ni avaluat periòdicament al llarg del curs. L’alumne/a tindrà dret
a ser avaluat mitjançant unes proves finals que poden anar acompanyades del lliurament
d’activitats i/o treballs, segons estableixi el departament corresponent.

La nota de maig es traurà de la mateixa manera que la de cada avaluació, però
tenint en compte les notes de tot el curs. També es podrà realitzar un examen final de
l'assignatura que podrà servir per recuperar als suspesos o per pujar nota als aprovats.

Criteris de recuperació i promoció
Aquells alumnes que al maig tinguin alguna avaluació suspesa, podran recuperar

l'assignatura fent un examen final de tots els continguts que també poden realitzar els no
suspesos per pujar nota.

En cas de suspendre hauran de recuperar l'assignatura amb un examen de tots els
continguts a juny.


