
DEPARTAMENT MATEMÀTIQUES 
Institut Joan Guinjoan i Gispert 

El Departament de Matemàtiques ha dissenyat i ha aprovat el desenvolupament d’una rúbrica d’avaluació per a la situació                  
concreta d’aquest tercer trimestre. La rúbrica recull aspectes de comunicació alumne-professor, puntualitat a l’hora de               
l’entrega de les tasques encomanades, presentació correcta dels materials i les activitats, i grau d’assoliment de les                 
diferents competències. 
Es vetllarà per a que totes les activitats que es desenvolupin ho facin en un marc competencial, estiguin adequades en el                     
temps i permetin fer un seguiment acadèmic autònom de la matèria de matemàtiques. 
 
 

CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ I MILLORA 

1 ESO ● Lliurament de les tasques encomanades avaluables      
segons el model de rúbrica. 

 
 

● Lliurament de tasques amb activitats del trimestre a recuperar. Avaluables          
mitjançant la rúbrica. 

2 ESO 
● Lliurament de les tasques encomanades avaluables      

segons el model de rúbrica. 

● Lliurament de tasques amb activitats del trimestre a recuperar. Avaluables          
mitjançant la rúbrica. 

3 ESO 
● Lliurament de les tasques encomanades avaluables      

segons el model de rúbrica. 

● Lliurament de tasques amb activitats del trimestre a recuperar. Avaluables          
mitjançant la rúbrica. 

4 ESO ● Lliurament de les tasques encomanades avaluables      
segons el model de rúbrica. 

● Lliurament de tasques amb activitats del trimestre a recuperar. Avaluables 
mitjançant la rúbrica. 
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1 BAT ● Avaluació d’una part dels continguts a través d’un        
examen virtual personal (nombres complexos i      
geometria en el pla): temps limitat i amb la         
possibilitat de consultar apunts i el llibre. 

● Lliurament de tasques complementàries avaluables     
segons el model de la rúbrica. 

● La qualificació serà la mitjana aritmètica dels tres        
trimestres. La nota del tercer trimestre serà, en tot         
cas, una nota igual o superior a la mitjana dels dos           
anteriors trimestres. 

MATÈRIA DE MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES 
SOCIALS 

● Lliurament de tasques pautades del darrer bloc del        
curs avaluables segons el model de la rúbrica. 

● La qualificació serà la mitjana aritmètica dels tres        
trimestres. La nota del tercer trimestre serà, en tot         
cas, una nota igual o superior a la mitjana dels dos           
anteriors trimestres. 

● Avaluació dels trimestres anteriors no superats a través d’un examen virtual           
personal del bloc d’Anàlisi de funcions (temps limitat i amb la possibilitat de             
consultar apunts i el llibre). 

● Lliurament de tasques complementàries de repàs i avaluables segons el          
model de la rúbrica. 

2 BAT MATÈRIA DE MATEMÀTIQUES 
● Avaluació d’una part dels continguts a través d’un        

examen virtual personal (bloc d’àlgebra lineal):      
temps limitat i amb la possibilitat de consultar        
apunts i el llibre. 

● Lliurament de tasques complementàries avaluables     
segons el model de la rúbrica. 

● La qualificació serà la mitjana aritmètica dels tres        
trimestres. La nota del tercer trimestre serà, en tot         
cas, una nota igual o superior a la mitjana dels dos           
anteriors trimestres. 

MATÈRIA DE MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES 
SOCIALS 

● Lliurament de tasques pautades del darrer bloc del        
curs (Programació lineal) avaluables segons el      
model de la rúbrica. 

● Avaluació dels trimestres anteriors no superats a través d’un examen virtual           
personal del bloc d’Anàlisi de funcions (temps limitat i amb la possibilitat de             
consultar apunts i el llibre). 

● Lliurament de tasques complementàries de repàs i avaluables segons el          
model de la rúbrica. 

 



 
 

● La qualificació serà la mitjana aritmètica dels tres        
trimestres. La nota del tercer trimestre serà, en tot         
cas, una nota igual o superior a la mitjana dels dos           
anteriors trimestres. 

 
 

 
 
 

CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL EXTRAORDINÀRIA ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

1 ESO Només caldrà que facin l’avaluació extraordinària els       
alumnes amb mitjana de curs inferior a 5. 
Rúbrica d’avaluació 

● Lliurament de tasques amb activitats del contingut fet durant el curs.           
Avaluables mitjançant la rúbrica. 

2 ESO Només caldrà que facin l’avaluació extraordinària els       
alumnes amb mitjana de curs inferior a 5. 
Rúbrica d’avaluació 

● Lliurament de tasques amb activitats del contingut fet durant el curs.           
Avaluables mitjançant la rúbrica. 

3 ESO Només caldrà que facin l’avaluació extraordinària els       
alumnes amb mitjana de curs inferior a 5. 
Rúbrica d’avaluació 

● Lliurament de tasques amb activitats del contingut fet durant el curs.           
Avaluables mitjançant la rúbrica. 

4 ESO Només caldrà que facin l’avaluació extraordinària els       
alumnes amb mitjana de curs inferior a 5. 
Rúbrica d’avaluació 

● Lliurament de tasques amb activitats del contingut fet durant el curs. 
Avaluables mitjançant la rúbrica. 

1 BAT Només caldrà que facin l’avaluació extraordinària els       
alumnes amb mitjana de curs inferior a 5. 
Rúbrica d’avaluació 

● Lliurament d’un conjunt de tasques de repàs dels continguts principals del           
curs  que s’avaluaran segons el model de la rúbrica. 

 



 
 

2 BAT Només caldrà que facin l’avaluació extraordinària els       
alumnes amb mitjana de curs inferior a 5. 
Rúbrica d’avaluació 

● Lliurament d’un conjunt de tasques de repàs dels continguts principals del           
curs  que s’avaluaran segons el model de la rúbrica. 

 

 


