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Nom matèria, curs i seminari 
MATEMÀTIQUES. 4t d´ESO. Seminari de Matemàtiques.  

Competències treballades durant el curs 
Aquest curs es treballaran les següents competències: 

C1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant 

variables, símbols, diagrames i models adequats. 

C2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes. 

C6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 

C7. Usar les relacions que hi ha entre les diferents parts de les matemàtiques per analitzar 

situacions i per raonar. 

C8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i cercar 

situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes. 

C9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de 

representació com a estratègia del treball matemàtic. 

C10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels altres. 

 

Criteris i instruments d’avaluació trimestral 
Les competències s´avaluaran distribuïdes trimestralment de la següent manera i amb la 

següent ponderació: 

1r trimestre: C1 (25%),  C2 (25%) i C9 (50%). 

2n trimestre: C7 (40%), C8 (40%) i  C10 (20%). 

3r trimestre: C6 (75%) i C10 (25%). 

Els instruments d´avaluació seran: 

L´observació d´aula, les rúbriques, l´autoavaluació, la coavaluació i la realització d´activitats 

d´aprenentatge, proves i exàmens. 

 

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
Les avaluacions no assolides es  podran recuperar durant el següent trimestre amb la 

realització d´una prova. La tercera avaluació es podrà recuperar mitjançant una prova que es 

farà a la darrera setmana de classe. 

Criteris d’avaluació final 
Qualificació final: A final de curs es valorarà l´assoliment de totes les competències 

treballades. El curs es superarà si s´han assolit com a mínim el 80% d´aquestes competències. 
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Recuperació ordinària: L´alumne haurà de realitzar una tasca (activitat o prova) per recuperar 

les competències no assolides.  

Recuperació extraordinària : L´alumne haurà de realitzar una tasca (activitat o prova) on 

s´avaluarà l´assoliment de les competències de tot el curs. 

Criteris de recuperació de cursos anteriors 
L´alumne assoleix les competències dels cursos anteriors si aprova el simulacre de 

competències bàsiques o bé assoleix les competències d´aquest curs. 

 

 

 

 


