
DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 
CRITERIS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ CURS 2019/20 

1r CICLE: 1r i 2n D'ESO 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
Es realitzaran diverses proves per trimestre (2 a 4), preparades pel professorat del nivell 
implicat. Acostumarà a ser una prova per tema, que inclourà una prova escrita i una prova 
competencial, i es podrà incorporar, si escau, alguna pregunta del temes anteriors, la qual cosa 
serà comunicada a l'alumnat. 
 
La nota de l'avaluació constarà de: 

 50% Proves escrites (la mitjana de les proves escrites realitzades) 

 30% Proves competencials (la mitjana de les proves de competencials) 

 20% Aprenentatge i creixement personal (serà la nota que es posa a cada 
alumne per conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi 
aprenentatge, la realització dels deures, dossier, participació a l'aula de manera 
reflexiva i responsable, interès per l'assignatura, comportament, ...) 

 Els alumnes amb necessitats educatives se'ls valorarà de manera individual. 

 Les proves externes contaran, si s'escau, com un examen més de l’avaluació. 

 Als grups PIM, la nota més alta que podran obtenir a l'avaluació serà 
assoliment satisfactori (AS). De manera excepcional la nota podrà ser assoliment 
notable (AN). 

 

RECUPERACIÓ D'AVALUACIONS PENDENTS 
 
Les avaluacions 1a i 2a , podran ser recuperades amb un examen. Les dates de recuperació per 
a tots els grups de l’ESO són: 
 

1a avaluació: 13 de gener de 2020   
2a avaluació: 20 d’abril de 2020 
3a avaluació: no es recupera 

 
Al acabar el curs es farà la mitjana aritmètica de les notes sense arrodonir, tretes abans de la 
mitjana. Sempre es tindrà molt en compte la progressió positiva o negativa de l'alumne. 
L'alumne aprova si treu assoliment satisfactori  (AS) o més. 
 
 
RECUPERACIÓ D'ASSIGNATURES PENDENTS 
 
Els alumnes de 1r i 2n d'ESO que passin de curs amb les matemàtiques suspeses, recuperaran 
el curs suspès si aproven dues avaluacions o més. També es podrà recuperar l’assignatura en 
un examen extraordinari que es realitzarà el 27 d'abril de 2020 per la tarda. 
 
Els alumnes de 1r i 2n de l'ESO que, una vegada aprovada l'assignatura, hagin fet els deures 
d'estiu i els entreguin el primer dia de classe, es valorarà positivament dins de l'apartat 
aprenentatge i creixement personal a la 1a avaluació. 
 
Els deures de Nadal i Setmana Santa serviran per a matisar la nota a l'alça. 

 



 
DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 

CRITERIS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ CURS 2019/20 

2n CICLE: 3r i 4t D'ESO 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
Es realitzaran diverses proves per trimestre (2 a 4), preparades pel professorat del nivell 
implicat. Acostumarà a ser una prova per tema, que inclourà una prova escrita i una prova 
competencial, i es podrà incorporar, si escau, alguna pregunta del temes anteriors, la qual cosa 
serà comunicada a l'alumnat. 
 
La nota de l'avaluació constarà de: 
 

 50% Proves escrites (la mitjana de les proves escrites realitzades) 

 30% Proves competencials (la mitjana de les proves de competencials) 

 20% Aprenentatge i creixement personal (serà la nota que es posa a cada 
alumne per conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi 
aprenentatge, la realització dels deures, dossier, participació a l'aula de manera 
reflexiva i responsable, interès per l'assignatura, comportament, ...) 

 Els alumnes amb necessitats educatives se'ls valorarà de manera individual. 

 Les proves externes contaran, si s'escau, com un examen més de l’avaluació 

 Als grups petits de 3r i 4t, la nota més alta que podran obtenir a l'avaluació serà 
assoliment satisfactori (AS). De manera excepcional la nota podrà ser assoliment 
notable (AN). 

 

RECUPERACIÓ D'AVALUACIONS PENDENTS 
 
Les avaluacions 1a i 2a , podran ser recuperades amb un examen. Les dates de recuperació per 
a tots els grups de l’ESO són: 
 

1a avaluació: 13 de gener de 2020   
2a avaluació: 20 d’abril de 2020 
3a avaluació: no es recupera. 

 
Al acabar el curs es farà la mitjana aritmètica de les notes sense arrodonir tretes abans de la 
mitjana. Sempre es tindrà molt en compte la progressió positiva o negativa de l'alumne. 
L'alumne aprova si treu assoliment satisfactori  (AS) o més. 
 
 
RECUPERACIÓ D'ASSIGNATURES PENDENTS 
 
Els alumnes de 3r i 4t d'ESO que passin de curs amb les matemàtiques suspeses, recuperaran el 
curs suspès si aproven dues avaluacions o més. També es podrà recuperar l’assignatura en un 
examen extraordinari que es realitzarà el 27 d'abril de 2020 per la tarda. 
 
Els alumnes de 3r i 4t de l'ESO que una vegada aprovada la assignatura, hagin fet els deures 
d'estiu i els entreguin el primer dia de classe, es valorarà positivament dins de l'apartat 
aprenentatge i creixement personal a la 1a avaluació. 
Els deures de Nadal i Setmana Santa serviran per a matisar la nota a l'alça. 



 

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 
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BATXILLERAT 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
La nota de l'avaluació sortirà de la mitjana aritmètica de totes les proves que es facin al llarg de 
l'avaluació. 
 
Tots els alumnes del centre s'han de presentar a les proves fixades pel professorat en la data 
assenyalada. En el cas que un alumne no es presenti i vulgui realitzar-la un altre dia, els pares 
han de  trucar a primera hora del matí avisant que no vindrà aquell dia i ha de presentar el dia 
de la reincorporació a l’ institut el corresponent certificat mèdic. 
 
Si la raó no és mèdica, el corresponent justificant signat pels pares. En cas de no seguir els 
passos esmentats l'examen quedarà suspès.   
 
La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes d'avaluació, sense arrodonir,  tretes al 
llarg del curs. Serà condició necessària per poder fer la mitjana que la nota de totes les 
avaluacions sigui 4 o superior. 
 
 
RECUPERACIÓ D'AVALUACIONS PENDENTS 
 
Les avaluacions 1a i 2a podran ser recuperades en el període d'avaluació posterior. La data serà 
concretada per cada grup. La nota d'aquesta recuperació serà sempre de 5. La tercera no es 
pot recuperar. 

 
Desprès de la tercera avaluació hi haurà una convocatòria extraordinària per recuperar els 
trimestres suspesos i no recuperats al llarg del curs. 

 
Els alumnes de 2n de batxillerat, que han acabat el curs al maig, tornen a tenir una altra 
convocatòria  al mes de juny, en aquest cas de tot el curs, perquè es puguin presentar a 
selectivitat de setembre. 
 
 
RECUPERACIÓ D’ASSIGNATURES PENDENTS 
 
L’alumnat podrà recuperar la matèria fent  la prova extraordinària, a la què es podran presentar 
tots els alumnes amb la matèria suspesa. La data d'aquesta prova extraordinària serà el 27 
d'abril de 2020 per la tarda. 

 


