
 

COL·LEGI PARE ENRIC D’OSSÓ 

CURS 19-20 

 
SOBRE EL PROCÉS D’AVALUACIÓ i ELS MECANISMES DE 

RECUPERACIÓ 

 

- El procés d’aprenentatge pels estudiants de Batxillerat de l’escola es distribueix al 

llarg de 3 trimestres. Es tracta, d’acord amb el decret de Batxillerat, d’”una 

avaluació contínua i diferenciada segons les matèries, tenint en compte els diferents 

elements del currículum”. 

 

- Al final de cadascun d’aquests períodes s’interrompran les classes durant tres dies 

per a realitzar els exàmens finals del trimestre. Per a la majoria de les matèries, la 

durada dels exàmens d’avaluació pels alumnes de 2on BATX serà de 2 hores, 

mentre que la durada dels exàmens d’avaluació pels alumnes de 1er BATX serà de 

1,30h. 

 

- Si procés d’avaluació no ha estat favorable (nota inferior a 5), l’alumne gaudirà d’un 

examen de recuperació en les dates establertes pel centre a principi de curs. Es 

repartiran tots els exàmens durant un dia sencer i una tarda, quedant suspeses per 

tant les classes ordinàries. La durada de l’examen de recuperació pels alumnes de 

2on BATX serà de 1,30h, mentre que pels alumnes de 1er BATX serà de 1h, 

majoritàriament. 

 

- No és obligatori presentar-se a les recuperacions trimestrals. La nota de l’examen de 

recuperació serà considerada a tots els efectes la nota trimestral. Si l’alumne es 

presenta i obté una nota inferior a la nota de l’avaluació en el butlletí apareixerà la 

nota més alta, Si l’alumne no es presenta a l’examen no apareixerà cap nota al 

butlletí a la columna de recuperació. 

 

- Coincidint amb la recuperació del 3er trimestre, aquells alumnes que només tinguin 

dues matèries suspeses d’altres matèries com a màxim, es podran presentar a 

exàmens de millora de les matèries de modalitat. Seran exàmens globals de tot els 

curs. Només pujaran nota òbviament aquells alumnes que aprovin aquests exàmens. 

 

- La nota final de curs per a cada matèria, s’obtindrà després de fer la mitjana 

aritmètica de les notes obtingudes per l’alumne al final de cadascun dels trimestres, 

ja sigui la nota de l’avaluació ordinària o la nota de l’examen de recuperació. Aquest 

criteri és vàlid tant pels alumnes de 1er com de 2on de Batxillerat. 

 

- Si la nota final d’algun trimestre és suspesa (després de la recuperació 

corresponent), però la mitjana aritmètica dels tres trimestres és una nota superior a 5 

es considerarà aprovada la matèria corresponent. Per tant, per aquells alumnes que 

no tinguin nota final superior a 5, serà obligatori presentar-se a l’examen de 

recuperació del 3r trimestre. 

 



 

- Després del procés ordinari, els tres últims dies de curs, es realitzaran les proves 

extraordinàries per aquells alumnes amb matèries suspeses. S’avaluarà tota la 

matèria, no avaluacions individuals. 

 

- D’acord amb el decret de Batxillerat, per “passar de 1er a 2on només es poden tenir 

com a màxim dues matèries suspeses”, i “per aprovar 2on Batxillerat cal tenir totes 

les matèries aprovades”. 

 


