Full informatiu - Matemàtiques (ESO)
Àmbit Matemàtic.
Criteris d’avaluació
Els criteris d’avaluació que s’estableixen com a referència per a l’avaluació del procés
d’ensenyament-aprenentatge es troben recollits en la següent direcció:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&m
ode=single&documentId=701354
Eines d’avaluació
La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:
• L’assoliment dels diversos continguts.
• L’evolució i la progressió dels alumnes. Avaluació contínua.
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a:
- la competència personal i social
- la competència digital
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana
amb les activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries.
Especificitats per a grups Flexibles
Per als grups flexibles G1/G2, l’avaluació es durà a terme a partir dels indicadors
següents:
AS: Assoliment d’un 30% de les proves i activitats competencials (superior a
1’4 sobre 4) i ha presentat regularment els deures i carpeta d’aprenentatge completa.
AN: Assoliment d’un 50% de totes les proves i activitats competencials (superior
2 sobre 4) i ha presentat regularment els deures i carpeta d’aprenentatge completa.
AE: Assoliment d’un 75% de totes les proves i activitats competencials (superior
3 sobre 4) i ha presentat regularment els deures i carpeta d’aprenentatge completa.
Per als grups amb currículum adaptat G3/G4, degut a que tenen les competències
adaptades els criteris d’avaluació són:
AS: Assoliment d’un 30% de les proves i activitats competencials (superior a
1’4 sobre 4) i ha presentat regularment els deures i carpeta d’aprenentatge completa.
Els alumnes amb un P.I. seguiran materials adaptats a les seves necessitats.
Criteris de superació de curs
A la matèria de matemàtiques es considerarà superada de curs a l’avaluació ordinària
quan s’hagin assolit dos dels tres trimestres, el tercer obligatòriament.
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Sistema de recuperació
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs
Hi haurà una recuperació del tercer trimestre si s’ha assolit el primer o el segon
trimestre.
Criteris de recuperació extraordinària
Els alumnes amb la matèria de matemàtiques suspesa a l’avaluació ordinaria tindran
una recuperació a la prova extraordinària que serà de tot el curs. En aquesta
recuperació, obligatòriament, hauran de presentar un dossier i fer una prova escrita. El
dossier, com a mínim, haurà d’estar fet en un 80%. La nota final es calcularà de la
següent forma:
Nota final = 30% del dossier + 70% de la prova escrita.
La nota final podrà ser NA (la matèria queda pendent) o AS (matèria aprovada)
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors
Els alumnes amb la matèria de matemàtiques suspesa de cursos anteriors, es
recuperarà durant el següent curs en la data establerta. Per poder-se presentar, els
alumnes hauran de presentar un dossier i fer una prova escrita. La nota final es
calcularà de la manera següent:
Nota final = 40% del dossier + 60% de la prova escrita.
La nota final podrà ser NA (la matèria queda pendent) o AS (matèria aprovada).
Els cursos anteriors es poden recuperar aprovant el primer trimestre del curs següent.
Normativa
Currículum ESO: Decret 187/2015 – DOGC núm. 6945
ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol – DOGC núm. 7659
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum
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