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CRITERIS DEL CURS 2020-2021 
 

PER ASSOLIR SATISFACTÒRIAMENT CADA MATÈRIA  
 

Departament de  Matemàtiques 
 

 

Matemàtiques 4t ESO 
 

 

Per superar cada trimestre: 
 

- Cap al final de cada unitat didàctica, abans de l’examen, repassarem els objectius 

d'aprenentatge i els criteris d'avaluació de les activitats que s’hagin portat a terme al llarg 

de la unitat. Per avaluar tindrem en compte activitats competencials en grup i individuals, 

dossiers, exàmens, exposicions orals, informes, el treball i dedicació a l’aula i a casa 

(exercicis, problemes, càlcul mental...).  

- A final de cada unitat demanarem una autoavaluació del dossier i una petita enquesta 

perquè es facin propostes de millora. 
 

 

Per superar el curs: 
 

- En acabar el curs, es calcularà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes a cada 

dimensió en les avaluacions trimestrals i es ponderaran per obtenir l’avaluació final de 

l’assignatura, que caldrà que sigui igual o superior a satisfactori(5). 
 

 

En el cas de no superar un trimestre: 
 

- Durant la següent avaluació donarem eines per poder recuperar el trimestre que podrà ser 

un treball individual, un examen o bé totes dues coses, segons el nivell d’assoliment que 

s’hagi obtingut a les diferents dimensions. 

- El mínim que es demanarà seran totes les feines no lliurades i, si és el cas, recuperar la 

nota d’exàmens. 
 

 

En el cas que l’alumne s’hagi de presentar a l’avaluació extraordinària: 
 

- L’alumnat que no superi el curs, haurà de fer la recuperació, al període establert a tal 

efecte, amb una prova que inclourà els continguts de tot el curs i haurà de lliurar, el mateix 

dia de la prova, les tasques que se li hagin adjudicat. 
 

 

Alumnat amb les matemàtiques de cursos anteriors suspeses: 
 

- Per a la recuperació de matèries de cursos anteriors, l’alumnat disposarà de dues 

oportunitats, una al febrer i l’altra al juny. En els dos casos, l’alumne/a haurà de lliurar 

unes tasques que li facilitarà el professorat al començament del període. Si amb aquestes 

feines es considera que ja s’han assolit les competències corresponents, la matèria quedarà 

recuperada. Altrament, se li convocarà amb prou antelació a una prova específica de 

recuperació (al febrer o al juny). En el cas que aprovin la matèria d’aquest curs, quedaria 

aprovada la de cursos anteriors. 

- Si al llarg del curs els alumnes demostren haver assolit les competències de 1r i/o de 2n i/o 

de 3r, aprovaran aquell(s) curs(os) encara que no superin el curs de 4t. 
 

 


