Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Palau Ausit

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

2n BATXILLERAT MATEMÀTIQUES

CURS 20 / 21

LLIBRE: “Matemàtiques II. 2n Batxillerat” Editorial McGraw-Hill. A. Nevot, J. Soler, D.
Romero, J.M. Rivera, E. Thibaut i P. Mas

CONTINGUTS
1a. Avaluació
1. Límit i continuïtat de funcions
2. Derivades
3. Aplicacions de la derivada.
2a. Avaluació
4. Primitives. Integrals indefinides.
5. Integrals definides. Àrees.
6. Matrius i determinants.
7. Sistemes d’equacions lineals
3a. Avaluació
8. Vectors a l’espai.
9. Geometria afí en l’espai.
10. Geometria mètrica en l’espai.

Criteri d’Avaluació BATXILLERAT
Normalment es farà una prova escrita per unitat, per veure si s’ha assolit els objectius
fonamentals. També es tindrà en compte per a la nota de final de curs altres aspectes d’hàbits,
valors i actitud mitjançant un coeficient de correcció.

- Qualificació trimestral:
És la part entera de la mitjana ponderada de les notes del trimestre:
 Proves durant el trimestre: la mitjana ponderada d’aquests controls comptarà un 50%.
 Un examen final de trimestre que comptarà un 50 %.
 S’explicarà als alumnes quin és el coeficient de correcció provisional fins a aquell
trimestre.
Si la qualificació és inferior a 7, es podrà realitzar una prova de recuperació/millora de nota
d’aquell trimestre durant el trimestre següent (exceptuant el tercer trimestre).
Aquesta prova tindrà el mateix nivell de dificultat que les proves realitzades durant el
trimestre i la nota màxima serà un 7. Aleshores la nota del trimestre passarà a ser la nota
d’aquesta prova (només si amb això millora la seva nota).
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- Qualificació final de curs:
És el producte de la mitjana aritmètica de les notes amb decimals dels tres trimestres i un
coeficient de correcció. Aquest coeficient és un nombre entre 0,8 i 1,2 que resulta de
considerar, a través de l’observació diària i/o la llibreta de notes, els següents aspectes:
- Assistència correcta i justificació adient de les faltes.
- Puntualitat.
- Fer els deures i/o feines.
- Bon comportament a l’aula.
- Participar i tenir interès en les activitats de la classe.
- Evolució al llarg del curs.
- En cas de confinament les activitats es realitzaran per moodle o plataforma similar
i comptaran com una activitat de classe.

Si hi ha un trimestre amb nota inferior a 4: tindrà una prova de recuperació del trimestre
corresponent.
Si hi ha dos o tres trimestres amb nota inferior a 4: tindrà una prova de recuperació de tot el
curs.
Si la mitjana anual no és superior a 5:
- Si només ha suspès un trimestre tindrà una prova de recuperació d’aquest trimestre.
- Si ha suspès dos o més trimestres tindrà una prova de recuperació de tot el curs.
En cas de no superar el curs a l’avaluació ordinària, farà una prova extraordinària al mes de
juny.
En cas de confinament de llarga durada que afecti a algun trimestre o a final de curs, els
criteris d’avaluació es modificaran i s’informarà oportunament dels mateixos.

- Recuperació de Matemàtiques de 1r de batxillerat:
L’alumnat de 2n de batxillerat amb les Matemàtiques de primer pendents podrà recuperarles si aprova el control que haurà de realitzar cap al mes de febrer. En aquesta prova pot
arribar a obtenir una qualificació màxima de 7. En cas de no assolir els objectius mínims, el
departament oferirà una segona oportunitat mitjançant una altra prova que s’efectuarà
durant el mes de juny (però aquesta prova ja no dóna la possibilitat de presentar-se a les
PAU de juny).
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