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CRITERIS D’AVALUACIÓ D’ESO 
 
De forma genèrica s’avaluarà cada unitat de forma competencial tenint en compte les 

competències bàsiques de l’àmbit matemàtic i també les de l’àmbit transversal que hi pertoquin. 

Les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic, classificades en dimensions són: 

1. Resolució de problemes: 

 Competència 1: Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació 

matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats. 

 Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre 

problemes. 

 Competència 3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant 

estratègies diverses. 

 Competència 4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes. 

2. Raonament i prova: 

 Competència 5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i 

validar les afirmacions que es fan en matemàtiques. 

 Competència 6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 

3. Connexions: 

 Competència 7. Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les 

matemàtiques per analitzar situacions i per raonar. 

 Competència 8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i 

acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees 

matemàtiques concretes. 

4. Comunicació i representació: 

 Competència 9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses 

maneres i usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic. 

 Competència 10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i 

comprendre les dels altres. 

 Competència 11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i 

construir coneixement a partir d’idees matemàtiques. 

 Competència 12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar 

informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics. 
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I les competències transversals, que es treballen des de totes les matèries, són: 

1. Digital: 

 Instruments i aplicacions. 

 Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge. 

 Comunicació interpersonal i col·laboració. 

 Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital. 

2. Personal i social 

 Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal. 

 Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi 

aprenentatge. 

 Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de 

l’aprenentatge. 

 Participar a l’aula de manera reflexiva i responsable. 

 
 

 Avaluació trimestral 
 
La nota final de cada trimestre es calcularà d’acord amb els següents percentatges: 
 

Curs Grup 
 Proves escrites o 

altres activitats 
avaluables 

Deures i treball a 
l’aula 

 
Dossier de Reforç 

1r ESO Heterogeni 80% 20%  

2n ESO Heterogeni 80% 20%  

3r ESO 
Ordinari 80% 20%  

Reforç  70% 20% 10% 

4t ESO 

Ordinari 80% 20%  

Reforç  70% 20% 10%  

 
 
 

 Pel que fa a les proves escrites o altres activitats avaluables es faran de forma 
competencial i el nombre mínim de proves que es faran per trimestre serà a criteri del 
professorat, segons la tipologia del grup. 
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 Als cursos de 3r i 4rt diferenciarem entre dos currículums: el de matemàtiques aplicades 
(grups de reforç), que no utilitzen llibre de text sinó dossiers, i el de matemàtiques 
acadèmiques (grups ordinaris).  
 

 En els casos de 1r i 2n d’ESO, s’afegirà a la nota del 3r trimestre el resultat de les Proves 
Cangur segons la fórmula:  NOTA 3T+ (NOTA PROVA CANGUR-30)/120, la qual cosa 
pot afegir un màxim d’1 punt a la nota del 3r trimestre.    
 

 En cas de falta d’assistència no justificada a una prova escrita o altra activitat avaluable, 
aquesta no es repetirà i l’alumne constarà com si no s’hagués presentat, amb un nivell 
d’assoliment NA en aquella prova o activitat. També el nivell d’assoliment serà de NA en 
cas que l’alumne copiï o utilitzi qualsevol aparell electrònic sense permís del professor o 
professora 
 

 Les faltes d’assistència s’han de justificar per escrit amb certificats oficials. Només són 
justificables les faltes degudes a malaltia o deure inexcusable. La resta de faltes són no 
justificades. Si la falta és justificada, l’alumne/a realitzarà la prova o l’activitat, si cal, quan 
el seu professor ho consideri adient. 
 

 La nota numèrica del trimestre s’obtindrà fent la mitjana ponderada segons els 
percentatges indicats a la taula anterior.  
 

 Els nivells d’assoliment que constaran al butlletí seran els següents: 
 

NIVELL D’ASSOLIMENT ACRÒNIM  INTERVAL NUMÈRIC 

NO ASSOLIMENT NA NOTA<4,75 

ASSOLIMENT SUFICIENT AS 4,75<=NOTA <6,5 

ASSOLIMENT NOTABLE AN 6,5<=NOTA<8,5 

ASSOLIMENT EXCEL·LENT AE 8,5<=NOTA<=10 

 
 

  Qualificació final i proves de recuperació 
 
 

 L’alumne que no hagi assolit el curs s’haurà de presentar a la prova extraordinària del 
juny de tot el curs o d’un trimestre.  
 
 

 La prova de recuperació del juny serà de continguts mínims. El nivell d’assoliment en 
cas de superar la prova sempre serà d’AS, tant en cas que la prova sigui d’un trimestre, 
de dos o de tot el curs.  

 
  El professorat del departament podrà valorar els casos extraordinaris. 

 

 

 

 

 

 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut LA ROMÀNICA 

      DEPARTAMENT  
                 DE  
     MATEMÀTIQUES 

Unió Europea 
Fons Social Europeu 

 
 

 

Programació Curricular de Departament 
CRITERIS MATES ESO9 
4 de 3 
 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

 

Feines d’estiu 
 

El departament de matemàtiques recomana l’elaboració d’un quadern d’estiu a tot l’alumnat, 
especialment si ha obtingut un NA en la matèria al juny.   

 
 
Recuperació de cursos pendents 
 

Si l’alumne/a aprova la matèria del curs actual es considerarà superada l’assignatura del curs 
anterior amb un nivell d’AS.  
Igualment, cada curs hi haurà una prova extraordinària cap al febrer per recuperar la matèria 
pendent del curs anterior, que, en cas de superar-la, serà també amb un AS.  


