
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ MATEMÀTIQUES

a) CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.

La qualificació de l'alumne es farà tenint en compte la valoració numèrica de tots els treballs,
proves, etc., en els que es basa l'avaluació, i en
l'apreciació del professor respecte a l'actitud de l'alumne quant al seu treball i grau de
progrés.
El professor informarà l'alumne de la forma en què es qualificarà cada una de les proves o
treballs que realitze, tant de forma individual com en grup.

● MATEMÀTIQUES 2n d’ESO, 3r ESO, 4t MATEMÀTIQUES APLICADES.

EXÀMENS
- Els exàmens puntuaran mínim el 80% de l’avaluació. L’examen es realitzarà amb bolígraf
blau o negre. No es pot utilitzar mòbil ni calculadora per a res als exàmens.

- Cal justificar degudament les faltes d’assistència als exàmens amb justificant oficial.
El percentatge restant correspon a la nota de llibreta, treballs, proves amb T.I.C. (plickers)

LLIBRETA
- Completa i ordenada.
- És important que estiguen les explicacions del professor/a.
- Cal corregir les activitats en diferent color a l'utilitzat en l'exercici, per tal de facilitar
aquesta tasca es recomana que es deixe un marge de
correcció (en horitzontal o en vertical).
- En cas que el professorat utilitze la llibreta interactiva, aquesta es valorarà en aquest
apartat.
Perdran la puntuació de la llibreta i/o dels treballs si no els presenten dins del termini
establert.

Es podrà demanar que se entregue la llibreta online a través de la plataforma AULES i/o fer
exàmens de llibreta per avaluar-la, estos exàmens constaran de questions explicades en
l’aula o en la plataforma i que l’alumne té que tindre registrats a la seua llibreta.

TREBALLS
- Fer els deures diàriament.
- Portar el material necessari per a treballar a l’aula (llibre, llibreta, regla, compàs, ...)
- Fer bé les activitats a la pissarra.
- Tindre una actitud participativa a l’aula, i en les plataformes AULES i WEBEX
- Treballs voluntaris.

Per aprovar l’avaluació l’alumne ha d’obtindre almenys un 3 sobre 10 en la nota
corresponent a la llibreta i treballs.

Després de cada avaluació s’articularà un mecanisme de recuperació de la part suspesa
(continguts, actitud i/o llibreta), obligatori pels alumnes suspesos i voluntari pels aprovats.
Es consideraran les següents notes:



N1=nota obtinguda en l’avaluació
N2=mitjana ponderada entre la nota de l’examen de recuperació i la llibreta i actitud.
N3= (N1 + N2)/2
Els alumnes que tenien l’avaluació suspesa i obtinguen un 5 o més en N2 recuperaran
l’avaluació. En aquest cas la nota de l’avaluació passarà a ser
el màxim entre 5 i N3
Els alumnes que tenien l’avaluació suspesa i obtinguen menys de 5 en N2 no recuperaran
l’avaluació. En aquest cas la nota de l’avaluació passarà a
ser el màxim entre N1 i N2.
La nota d’avaluació pels alumnes que es presenten de forma voluntària passarà a ser el
màxim entre 5 i N3
La nota final del curs serà la nota mitjana de les tres avaluacions
Recalcar que per calcular la nota de qualsevol avaluació ponderarem la nota d’exàmens i la
nota corresponent a la llibreta i treball.
En cas de que les classes siguen online, o no es poguera avaluar la llibreta, la nota de la
llibreta s’acumularà a la nota del treball.

● - MATEMÀTIQUES 4t ESO ACADÈMIQUES

EXÀMENS
- Els exàmens puntuaran el 90% de l’avaluació en les Matemàtiques Acadèmiques.
- L’examen es realitzarà amb bolígraf blau o negre. No es pot utilitzar mòbil per a res als
exàmens.
- Cal justificar degudament les faltes d’assistència als exàmens amb justificant oficial.
El percentatge restant correspon a la nota de llibreta i treballs.

LLIBRETA
- Completa i ordenada.
- És important que estiguen les explicacions del professor/a.
- Cal corregir les activitats en diferent color a l'utilitzat en l'exercici, per tal de facilitar
aquesta tasca es recomana que es deixe un marge de
correcció (en horitzontal o en vertical).
Perdran la puntuació de la llibreta i/o dels treballs si no els presenten dins del termini
establert.
Es podrà demanar que s’entregue la llibreta online a través de la plataforma AULES i/o fer
exàmens de llibreta per avaluar-la, estos exàmens
constaran de qüestions explicades en l’aula o en la plataforma i que l’alumne té que tindre
registrats a la seua llibreta.

TREBALL
- Fer els deures diàriament.
- Portar el material necessari per a treballar a l’aula.(Llibre, llibreta, regla, compàs,
calculadora, ...) i en les plataformes AULES i WEBEX.
- Fer bé les activitats a la pissarra.
- Tindre una actitud participativa a l’aula.
Per aprovar l’avaluació l’alumne ha d’obtindre almenys un 3 sobre 10 en la nota
corresponent a la llibreta i treballs.



Després de cada avaluació es farà un examen de recuperació de totes les unitats de
l’avaluació, obligatori als alumnes suspesos i voluntari pels aprovats.

Es consideraran les següents notes:
N1=nota obtinguda en l’avaluació
N2= mitjana ponderada entre la nota de l’examen de recuperació i la llibreta i actitud.
N3= (N1 + N2)/2

Els alumnes que tenien l’avaluació suspesa i obtinguen un 5 o més en N2 recuperaran
l’avaluació. En aquest cas la nota de l’avaluació passarà a ser el màxim entre 5 i N3.

Els alumnes que tenien l’avaluació suspesa i obtinguen menys de 5 en N2 no recuperaran
l’avaluació. En aquest cas la nota de l’avaluació passarà aser el màxim entre N1 i N2.

La nota d’avaluació pels alumnes que es presenten de forma voluntària passarà a ser el
màxim entre 5 i N3

La nota final del curs serà la nota mitjana de les tres avaluacions

Recalcar que per calcular la nota de qualsevol avaluació ponderarem la nota d’exàmens i la
nota corresponent a la llibreta i actitud.

En cas de que les classes siguen online, o no es poguera avaluar la llibreta, la nota de la
llibreta s’acumularà a la nota de l’actitud.

● REFORÇ INSTRUMENTAL MATEMÀTIQUES 1r ESO. TALLER DE JOCS D'ENGINY
Donat el caràcter eminentment pràctic d’aquesta assignatura, el 70% de la qualificació de
cada avaluació vindrà determinada pel treball de l’alumne a
classe. En concret, es pararà especial atenció a:
● Seguiment de les explicacions del professor.
● Realització de les fitxes i del dossier de treball.
● Treball en grup. Col·laboració amb els companys.
● Interés i participació a classe.
El 20% de la qualificació es correspondrà a la realització de proves individuals per a
comprovar el grau d’ensenyament-aprenentatge abastat per
l’alumne/a.
El 10% de la qualificació s’obtindrà del treball a casa.

● MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT

- L’examen es realitzarà amb bolígraf blau o negre.
- Cal justificar degudament les faltes d’assistència als exàmens. L’alumne haurà de
justificar la falta d’assistència amb justificant oficial.
- Les notes de classe, el treball de classe i el treball en les plataformes AULES i WEBEX
aproximen la nota de cada avaluació.



- En cada avaluació es farà un examen per tema o dos temes i hi haurà examen trimestral,
obligatori per a tots els alumnes, de tots els
continguts del bloc o de l’avaluació. El trimestral serà la primera nota de la següent
avaluació. Per calcular la nota final de curs considerarem:
N1= Mitjana ponderada de les notes dels exàmens de cada unitat o cada dues unitats de la
primera avaluació.
N2= Mitjana ponderada de les notes dels exàmens de cada unitat o cada dues unitats, de la
segona avaluació, i el trimestral de la primera
avaluació.
N3= Mitjana ponderada de les notes dels exàmens de cada unitat o cada dues unitats, de la
tercera avaluació, i el trimestral de la segona avaluació.
Ti= Nota trimestral i-èsima avaluació i=1,2,3
Mi= màxim (Ni, Ti) i=1,2,3
La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les Mi i=1,2,3

● MATEMÀTIQUES 2n BATXILLERAT

- L’examen es realitzarà amb bolígraf blau o negre.
- Cal justificar degudament les faltes d’assistència als exàmens. L’alumne haurà de
justificar la falta d’assistència amb justificant oficial.
- Les notes de classe, el treball de classe i el treball en les plataformes AULES i WEBEX
aproximen la nota de cada avaluació.
- En cada avaluació es farà un examen per tema o dos temes.
- EXÀMENS DE BLOC
En finalitzar cada bloc hi haurà un examen de bloc, obligatori per a tots els alumnes, de tots
els continguts del bloc. Hi haurà tres exàmens de bloc, el
primer examen constarà de tres problemes del bloc corresponent. El segon examen
constarà de dos problemes del segon bloc treballat i un problema
del bloc anterior. El tercer examen constarà de quatre problemes: dos del tercer bloc
treballat, un del primer bloc i altre del segon bloc.
Per calcular la nota de cada avaluació considerarem:
N1= Mitjana ponderada de les notes dels exàmens de cada unitat o cada dues unitats de la
primera avaluació.
N2= Mitjana ponderada de les notes dels exàmens de cada unitat o cada dues unitats, de la
segona avaluació, i el primer examen de bloc.

N3= Mitjana ponderada de les notes dels exàmens de cada unitat o cada dues unitats, de la
tercera avaluació, i el segon examen de bloc.
Bi= Nota examen bloc i-èsim i=1,2,3
N= mitjana aritmètica de les Ni
i=1,2,3
B= 0,1 · B1 + 0,3 · B2 + 0,6 · B3
La nota final del curs serà M= màxim (N,B)

b) PROVA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

Als efectes del que estableixen els articles 20.8 i 30.4 del Reial Decret 1105/2014, a fi de
facilitar als alumnes i a les alumnes la recuperació de les



matèries amb avaluació negativa, els centres docents organitzaran en cada curs escolar les
oportunes proves extraordinàries d’avaluació.
Les proves extraordinàries es basaran en els continguts desenvolupats en les diferents
unitats didàctiques al llarg del curs.
L'alumne ha de presentar-se amb tot el material que siga necessari per a la realització dels
exercicis de la prova.
Per aprovar l'assignatura en la convocatòria extraordinària serà necessari obtenir una
qualificació igual o superior a 5 en la prova.

c) ASSIGNATURES PENDENTS.

Recuperació de les assignatures en aquells casos en què l’alumnat haja promocionat a un
determinat curs amb assignatures pendents de cursos anteriors:

SECUNDÀRIA

Durant el procés d’avaluació contínua, si es considera que l’alumna o l’alumne ha superat
matèries pendents de cursos anteriors, l’alumne obtindrà
avaluació positiva de la matèria pendent, sense necessitat de superar una prova final
extraordinària i es farà constar en la sessió d’avaluació
immediata.
Aquells alumnes que aproven les dues primeres avaluacions de l’assignatura del curs
superior, dels que està matriculat, tindran recuperada l’assignatura del curs anterior.

Si l’alumne no haguera aprovat les dues primeres avaluacions, haurà de presentar-se a una
prova final extraordinària que es realitzarà en els mesos
de maig o juny.

BATXILLERAT

Al llarg del curs, en l’horari de classe de pendents, es realitzaran exàmens per unitats o
blocs de continguts.

Si la mitjana ponderada de les notes dels exàmens és major o igual a cinc, l’alumne haurà
recuperat l’assignatura pendent i la qualificació obtinguda
serà aquesta nota.

Aquells alumnes que obtinguen una nota inferior a 5 tindran, durant el mes de maig, un
examen final en el qual se'ls examinarà de tota la matèria.
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d) ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ.

Tindran la consideració de mesures de suport ordinàries aquelles que suposen una
adaptació metodològica de les estratègies organitzatives o de la distribució temporal del
currículum, sense que això supose transformació o eliminació d’elements prescriptius
d’este, es a dir, continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables



Els alumnes de primer d’ESO que necessiten un reforç de l’assignatura cursaran com a
matèria optativa del curs Reforç Instrumental de Matemàtiques. Als alumnes de segon,
tercer i quart se’ls facilitarà una col·lecció de problemes resolts per reforçar els
aprenentatges corresponents a aquest curs i cursos anteriors.

Per estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes i el
desenvolupament de joves talents en aquesta Ciència, el departament proposarà una
col·lecció de problemes. Entre els alumnes que obtinguen millors resultats es seleccionaran
els que representaran al nostre centre en les diferents olimpíades


