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Criteris d'avaluació ESO 2020-21 

El curs es parteix en tres períodes temporals iguals. De cadascun d'aquests es realitza una               
avaluació en què es mesuren els progressos i mancances de l’alumnat en el procés              
d’aprenentatge mitjançant:  

1. Observació d'exercicis i activitats que l'alumnat ha de resoldre a classe i a casa seva en                
diferents suports: paper, entorn virtual MOODLE, intervencions orals, etc.  

2. Observació de l’interès i esforç dedicats a la matèria, a les relacions de col·laboració              
amb els companys i el professor a l'aula. Així es valoren actituds com el              
desenvolupament de la curiositat, la creativitat, la imaginació, l’interès per fer-se           
preguntes, per trobar respostes i per resoldre problemes, intervencions a l'aula i a             
l'entorn virtual MOODLE i, finalment, compartir aquesta manera de fer amb els            
companys i professorat amb una actitud dialèctica ordenada, respectuosa i          
constructiva. 

3. Controls parcials.  

4. Control final: Al final de cada avaluació es determina l’assoliment dels objectius            
terminals i generals de la matèria a través d'aquest control, a no ser que aquesta               
determinació sigui feta a partir dels controls parcials. En aquest últim cas el control              
final és un control parcial més. Aquesta determinació es complementa amb la            
rellevància dels continguts dels encàrrecs de feina esmentats a l’apartat 1. 

L’existència de control final dependrà del model d’integració de les diferents unitats            

didàctiques que adopti el professorat. Estarà directament relacionat amb els seus continguts,            

les estratègies del professor de cara al seu tractament i de la dinàmica del grup-classe. 

Qualificació parcial de cada avaluació 

● Treball realitzat (apartat 1.): 15%-25%  
● Interès i esforç (apartat 2.): 25%-15% 
● Elements curriculars (apartats 3. i 4.): 60% 

Els alumnes que faltin a classe injustificadament més del 20% de les hores seran avaluats               

negativament. Això significa que la nota obtinguda dels tres apartats anteriors podrà ser             

multiplicada pel factor 0.4, atenent les circumstàncies que concorrin en la comissió de les              

faltes. 

Avaluació del treball realitzat, i de l’interès i esforç 

Es decidirà el repartiment de percentatge entre els apartats 1 i 2, en funció del contingut                

quantitatiu i qualitatiu dels elements observats. Una part d’aquests elements la           

constitueixen els encàrrecs de feina que els alumnes desenvolupen de forma individual o             

col·laborativa a l’aula, a casa i, en el seu cas, a l’entorn MOODLE. Quan el professorat                

consideri que el contingut dels encàrrecs té una qualitat rellevant en relació a la              

consolidació d’elements curriculars, la seva qualificació tindrà també incidència en l’àmbit           

dels elements curriculars (apartats 3. i 4.) de la manera que indiquem en el punt següent.  

Sobre l'aplicació de l'avaluació continuada en l’àmbit dels elements curriculars 

La qualificació (60%) dels elements curriculars és distribuirà de la manera següent: 
– Una part de la qualificació s’obtindrà a partir dels controls individuals de la manera              

següent: 
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• Si hi ha control final: una mitjana ponderada entre les qualificacions dels controls             
parcials (40%) de l’avaluació i del control final (60%). Si hi ha millora en el control                
final no es consideren les notes parcials anteriors, perquè s'hi avalua tota la             
matèria del període. 

• Si no hi ha control final: una mitjana, ponderada o no, segons els continguts dels               
diferents parcials. 

– L’altra part de la qualificació s’obtindrà de la consolidació d’elements curriculars           
demostrada en els encàrrecs de feina esmentats més amunt. 

– El pes de cadascuna de les parts es deixa a discreció del professor de la matèria. 

Activitats de recuperació 

Hi haurà activitats de recuperació de les dues primeres avaluacions. Aquestes podran ser             
específiques o estar incloses en les activitats de l’avaluació següent. Quan es proposin les              
activitats de recuperació s’informarà l’alumne afectat si aquestes només donen accés a la             
nota 5 o a notes superiors. En cas que la valoració de l’activitat de recuperació fos inferior                
a la nota prèvia obtinguda a l’avaluació, es conservarà aquesta última nota. 

Qualificació final del curs i de la convocatòria extraordinària de juny 

– La nota final del curs s’obtindrà fent la mitjana de les tres avaluacions sempre que               
cadascuna tingui nota superior o igual a 3. Si en la valoració de l’última avaluació               
s’inclouen elements curriculars d’altres avaluacions, el professorat podrà decidir avaluar          
l’alumne amb una nota superior a la mitjana esmentada. Quan la nota final sigui igual o                
superior a 5 l'alumne haurà aprovat per curs l'àrea de Matemàtiques. En cas contrari,              
s’haurà de presentar a la prova extraordinària el mes de juny. Els alumnes amb adaptació               
curricular tindran una nota màxima de 5, en casos excepcionals suficientment raonats, la             
nota podrà ser superior per la qual cosa es tractarà en reunió de departament amb               
aprovació si escau d’un mínim de 2/3 del professorat assistent. 

A 4t d’ ESO a la nota final se li sumarà el 10% de la puntuació a la prova de Competències                     
Bàsiques (a celebrar el mes de febrer) de l’àrea de matemàtiques. 

La nota de l’avaluació de juny serà:  

nota(juny) = mínim(5, nota(prova extraordinària)) 

Per aprovar l’assignatura caldrà que nota(juny) = 5. 

En el cas que la matèria quedi pendent per al curs següent, queda pendent en la seva                 
totalitat. 

Avaluació d’alumnes pendents de cursos anteriors 

(1) Recuperació durant el temps d’activitat lectiva: 

El professorat decidirà si l’alumne recupera la matèria pendent dels cursos anteriors, a             
partir de l’assoliment de competències dels cursos anteriors en les activitats que es             
desenvolupen en el curs actual. Així, s’entén que recuperen la matèria: 

- els alumnes que aprovin el curs actual. 

- els alumnes que no aprovin el curs actual i, a judici del professor, assoleixen les               
competències pendents. 

Tots aquells alumnes que no compleixin els requisits anteriors, si volen recuperar la             
matèria pendent, hauran de superar amb nota≥5, una prova escrita que se’ls farà             
entre finals de la 2a avaluació i principis de la tercera. 

Per als alumnes recuperats la nota numèrica final serà 5. 

(2) Recuperació en el mes de juny: 
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Els alumnes que no satisfacin cap de les condicions anteriors, hauran de fer una prova               
escrita el juny. La prova escrita serà la del curs actual i poden recuperar l’assignatura               
pendent a partir de la superació del curs actual o de la valoració positiva d’aquells               
apartats que incloguin continguts dels cursos pendents anteriors. 

Els criteris numèrics seran els mateixos que els esmentats més amunt per a la              
convocatòria extraordinària de juny. 

Observació final sobre la nota de la convocatòria de juny i la nota dels alumnes pendents 

S’observa que, segons els criteris anteriors, la nota dels alumnes serà igual o inferior a 5.                
Com a cas excepcional, els professors del Departament podran proposar i argumentar en             
reunió de l’equip docent de la matèria i del nivell que la nota d’un alumne pugui ser                 
superior a l’obtinguda. En el cas de no haver-hi acord es farà la proposta en reunió de                 
Departament i la proposta serà acceptada amb 2/3 dels vots favorables dels assistents a la               
reunió. 

 

Equivalència entre les qualificacions numèriques i literals 

Nota numèrica < 5                    equival a No Assoleix (NA) 

5 <= Nota numèrica < 6,5        equival a Assoleix Satisfactoriament (AS) 

6,5 <= Nota numèrica < 8,5     equival a Assoleix Notablement  (AN) 

8,5 <= Nota numèrica <=10     equival a Assoleix Excel·lentment  (AE) 

 

En el cas de que algun grup s’hagi de confinar a casa durant un període de temps el seguiment 

acadèmic es farà online i els anteriors criteris d’avaluació seran vàlids. 

 


