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Llibre: “Matemàtiques 1r ESO Sèrie Resol” Editorial Santillana
Fulls quadriculats per a fer el dossier.
Estris per escriure, regle, compàs (puntualment) i calculadora.

• Criteris d’Avaluació ESO
Seguint el criteri del departamental i els acords presos a la comissió pedagògica al recull d’anotacions
se li apliquen els següents percentatges:
Competències Bàsiques

%

Matemàtica

80 %

Comunicativa
CLAU
Digital
(tranversals)
Personal i social

Fases Avaluació
Continua (formadora i formativa)

5%
5%

Final (60 %)

%
40%

Control

40%

Dossier

20%

10%

• Avaluació
L’alumne ha de mantenir tot el material avaluable fins al final de curs.
L’avaluació contínua es portarà a terme de la valoració dels següents ítems:
- Puntualitat.
- Portar el material.
- Correcció i presentació per part dels alumnes de les activitats diàries. Es té en compte tant
el contingut com la presentació acurada i tècnicament ordenada.
- Presentació d’aquelles activitats que es posen donant un cert marge de temps per a fer-les
(una setmana aproximadament).
- Bon comportament a l’aula, participació i interès.
A l’avaluació final es tindran en compte els següents ítems:
- Proves parcials després de cada unitat.
- Treballs obligatoris com a exposicions, vídeos, etc... que varien segons el tema.
- A més a més, es preceptiu que l’alumne realitzi un dossier de la matèria, amb els apunts i
les activitats realitzades on s’avaluaran, entre d’altres, els següents aspectes:
Els fulls han de tenir la data i s’han de paginar. El dossier ha d’estar ordenat.
Escriure amb bolígraf blau o negre i fer les correccions en vermell.
Les correccions del exercicis han de ser correctes i completes.
Presentació neta i ordenada, s’han de respectar els marges, s’ha d’escriure amb
bona lletra i s’ha de deixar espai entre els apunts i/o exercicis per tal que la
presentació no sigui atapeïda.
No s'admetran dossiers que no estiguin enquadernats amb un fastener .
El dossier s’ha de presentar amb puntualitat el dia indicat pel professor.
En cas de confinament les activitats es realitzaran per moodle o plataforma similar i comptaran com
una activitat de classe.
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QUALIFICACIONS
Les qualificacions de les activitats que es poden realitzar a l’assignatura de matemàtiques poden ser
quantitatives (algunes sobre 10 o altres sobre 120) o qualitatives (NA: no assoliment. AS: assoliment
satisfactori. AN: assoliment notable. I AE : assoliment excel·lent).
Nota trimestral
Per expressar els resultats trimestrals dels aprenentatges dels alumnes i el grau d'assoliment de les
competències s'utilitzen qualificacions qualitatives.
Si la mitjana dels controls no arriba a una puntuació de 40 punts sobre 120 el resultat de l’avaluació
del trimestre serà de NA. Si la supera, la nota trimestral serà l’expressió qualitativa del valor numèric
que resulta després d’aplicar els percentatges explicats al punt “Criteris d’avaluació ESO”.
Recuperacions trimestrals
A principis del 2n trimestre es farà una prova de recuperació del 1r trimestre per als alumnes que no
hagin assolit (NA). De la mateixa manera, a principis del 3r trimestre es podrà recuperar el 2n
trimestre. I no hi ha recuperació específica del 3r trimestre.
Abans de la prova, el professor/a donarà a l’alumne un dossier d’exercicis tipus semblants als de la
prova, d’acord amb els mínims establerts. La prova de recuperació tindrà el mateix nivell de dificultat
que les proves realitzades durant el trimestre.
La nota s’obtindrà fent la mitjana ponderada del dossier (10%) i la prova (90%) i la seva qualificació
màxima serà AN.
Finalment, la qualificació trimestral serà la millor nota entre la prova de recuperació i la nota del
trimestre.
Nota final de curs
- Si la nota de cap dels tres trimestres (nota butlletí o de recuperació trimestral) és NA, la qualificació
de final de curs serà la mitjana corresponent.
- Si obté un NA en un dels tres trimestres i la seva nota numèrica és igual o major que 4 sobre 10 farà
mitjana amb la resta de trimestres. Si aquesta mitjana és igual o superior a 5, assolirà el nivell
competencial de matemàtiques. En cas contrari tindrà una prova de recuperació final del trimestre
no assolit a l’avaluació extraordinària..
- Si hi ha dos trimestres amb NA amb una nota numèrica igual o superior a 4 sobre 10 es farà la
mitjana amb l’altre trimestre. Si aquesta mitjana és igual o superior a 5 es considerarà que ha assolit
el nivell competencial mínim de matemàtiques. En cas contrari tindrà una prova final de tot el curs a
l’avaluació extraordinària per saber si ha assolit aquest nivell mínim.
- Si hi ha tres trimestres amb nota NA, tindrà una prova final de tot el curs a l’avaluació extraordinària
per saber si ha assolit el nivell competencial mínim de matemàtiques.
Recuperació extraordinària de juny.
En cas de no assolir les competències bàsiques matemàtiques al llarg del curs farà una prova
extraordinària a finals de juny, tal com s’ha explicat a l’apartat “Nota de final de curs”.

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.
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