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Presentació

L’Objectiu principal d’aquest crèdit és recuperar el nivell dels alumnes que han perdut una 
mica el ritme a les classes de matemàtiques.
Procurarem repassar els temes més importants amb una didàctica menys teòrica i més 
pràctica. Resolució de problemes i càlcul són les prioritats principals.

Instruments d’avaluació

Al primer cicle donem molta importància a la feina realitzada a classe i casa,
mentre preparem l’alumne per aprendre a estudiar matemàtiques, l’objectiu és
adquirir hàbits.
L’avaluació és contínua i té en compte el progrés de l’alumnat, l’adquisició de les 
competències bàsiques i les mesures de reforç. Es valoraran els coneixements, el treball a 
classe i a casa, l'actitud, l’ interès demostrat, i el comportamentde l'alumnat a l'aula.
Per determinar-ho quantitativament, es tindran en compte:
 Les activitats de la matèria realitzades dins i fora de l’aula.
 La correcta  realització  de  treballs  individuals  i  en  grup.  S’hi  inclou  la  presentació,  la

cal·ligrafia i l’ortografia.
 La puntualitat en la presentació o el lliurament d'activitats.
 L’atenció activa i el treball a l'aula.
 L’assistència, la puntualitat i la participació a les classes.
 La cura en la utilització del material de la matèria.
 La contribució al correcte desenvolupament de la classe i al clima de convivència a l'aula.

En acabar cada unitat didàctica l’alumnat ha de respondre a una prova escrita. Cada 
trimestre es realitzaran com a mínim dues proves i un examen trimestral(que inclourà els 
continguts bàsics de tota l'avaluació)

Als alumnes que faltin a un examen, només se’ls permetrà fer-lo més tard si aquesta absència 
està justificada per escrit.

Per a la qualificació final de cada avaluació es consideren tres grans apartats: proves escrites,
actitud a classe i llibreta.

Proves escrites
Es ponderen en un  70%. En el cas de proves per a alumnes d’un mateix curs però nivell
diferent,  es  procurarà  que  siguin  semblants  en  la  mesura  del  que  sigui  possible,  però
respectant sempre el ritme d’aprenentatge dels alumnes de ritme més lent i adaptant-ne la
dificultat.
Per tal d’afavorir la competència lectora dels alumnes i de millorar la seva comprensió escrita i
la seva capacitat de raonament matemàtic, i per tal també de millorar les seves competències
bàsiques, l’estructura d’aquestes proves serà, aproximadament, la següent:
-un 35% consistirà en exercicis de càlcul, operativitat i aplicació de fórmules i/o mecanismes.
-un  65%  serà  de  problemes  escrits,  que  inclouran  qüestions  teòriques,  problemes  de
raonament  i  de  lògica,  definicions,  exercicis  de completar  frases  i/o  de “veritable  –  fals”,
situacions de la vida quotidiana i problemes de competències bàsiques.

La  qualificació  final  s'obtindrà  amb  la  mitjana  aritmètica  de  totes  les  proves  d'avaluació
contínua, que pondera en un 60%, i la prova trimestral, que pondera en un 40%.
És obligatori  realitzar-les  amb  bolígraf  (color  negre  o  blau).  En  cap  cas  es  corregirà  un
examen fet amb llapis. Se’n valora també la presentació.



Com a mínim una de les proves escrites que es realitzaran al llarg de cada avaluació serà
seguint  el  model  de  les  proves  de  competències  bàsiques  o  d’avaluació  diagnòstica.  La
finalitat és la de millorar la competència lectora i la comprensió de textos escrits per part de tot
l’alumnat, i avaluar la progressió del seu nivell d’aprenentatge al llarg del curs.

Actitud a classe

Es pondera en un 15%. Es valoren particularment els següents aspectes: l’esforç personal, l’
interès, la participació i l’atenció a classe, respecte envers els companys, professor i material,
treball de classe i realització regular dels deures encomanats pel professor.

Llibreta

Es pondera en un  15%. El seu ús és obligatori. S’ha de presentar al professor en la data
proposada, com a mínim una vegades per trimestre. Se’n valora especialment la presentació,
l’ordre i que estigui completa, amb tots els enunciats copiats i tots els exercicis corregits amb
bolígraf de color verd.

Càlcul de nota de final de curs

La qualificació  final  de curs  és la  nota  mitjana de les  tres avaluacions.  Es valora  també
l’evolució positiva o negativa i l’esforç de l’alumne durant el curs. Els alumnes que superen el
curs tindran la possibilitat de millorar la seva qualificació amb una prova escrita de millora de
nota, al final del curs.

Recuperació d’avaluacions suspeses

Es pot recuperar una avaluació suspesa mitjançant el procediment següent: al començament
de la següent avaluació, després del període no lectiu de vacances, els alumnes han de lliurar
un dossier d’exercicis proposats pel professor i realitzar una prova escrita. La presentació del
dossier és obligatòria per tal de tenir dret a la prova. La qualificació màxima que es pot obtenir
és SUFICIENT (5)

Activitats extraordinàries de recuperació 

Els alumnes que no superen el curs amb la mitjana de les tres avaluacions tindran dret a un
examen  extraordinari,  al  setembre  de  2017.Hauran  de  lliurar  obligatòriament  un  dossier
d’exercicis proposats pel professori realitzar una prova escrita. La qualificació màxima que es
pot obtenir és SUFICIENT (5)
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