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Criteris d’avaluació i qualificació
A cada trimestre es realitzaran un mínim de 2 exàmens. Per aprovar un trimestre, cal
obtenir una mitjana major o igual a 5.
De cada unitat hi ha les següents parts a avaluar:
1- Feines: fitxa puntuable, feina de classe, exercicis de reforç, feina extra,...
2- Proves escrites
3- Actitud i deures
Els percentatges a aplicar de cada part s’indiquen a continuació segons el curs al que
pertany l’alumne/a:

NOTA: Donada la excepcionalitat de la situació actual pel Covid-19 ens reservem el
dret de modificar els criteris d’avaluació en situació de confinament respectant-los
tant com sigui possible però adaptant-los a les condicions de treball no presencial.
1.1 i 1.2

1.3 i 1.4

2.1 i 2.2

2.3 i 2.4

3.1 i 3.2

3.3 i 3.4

4.1 i 4.2

4.3 i 4.4

Proves
Escrites

60%

50%

65%

50%

70%

55%

75%

55%

Feines

20%

25%

15%

25%

10%

15%

10%

15%

Actitud i
deures

20%

25%

20%

25%

20%

30%

15%

30%

Els grups reduïts (punts 3 i 4) de tots els cursos tenen una adaptació tant en els continguts
explicats a classe com en les proves específiques corresponents així com en els criteris
d’avaluació i qualificació.
A la nota d’actitud es reflexa: el comportament correcte a classe, la presentació diària dels
deures, l’interès per l’assignatura, l’hàbit de treball a classe i a casa, la participació a classe,
ser conscient de les pròpies dificultats demanant ajuda quan calgui, la participació als
diferents concursos o events programats pel Departament de Matemàtiques, etc...

Per aprovar a final de curs la matèria, cal aprovar mínim dos trimestres (el tercer ha d’estar
aprovat necessàriament) i obtenir una mitjana major o igual a 5. Es farà recuperació dels
trimestres suspesos al llarg del curs.
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La nota final de curs, serà la mitjana dels 3 trimestres. Si ha suspès un trimestre, per fer la
mitjana, caldrà una nota mínima de 4. Si la mitjana final en juny no supera el 5, cal anar a la
prova extraordinària de Juny.

Per fer la recuperació de l’assignatura corresponent a cursos anteriors pendents, caldrà fer
una prova extraordinària al febrer. Aquesta prova consisteix en un dossier i un examen. La
ponderació de la prova serà: un 20% el dossier i un 80% l’examen. És imprescindible fer el
dossier i lliurar-lo el dia de la prova per poder realitzar l’examen.
Es tindrà en compte a l’hora de valorar la matèria, en qualsevol dels seus aspectes, el rigor
científic amb el què es treballa. Per exemple, en la resolució d’un problema cal especificar
quines són les dades, el procés de resolució i la resposta amb les unitats corresponents, si
s’escau.
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