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ASSIGNATURA 
                 

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
 
 

Els criteris d’avaluació seran: 

 - les proves escrites (exàmens) , que expressen el grau 

d’assoliment dels continguts conceptuals i procedimentals. 

 - el treball realitzar a  classe, la participicació, els deures per a 

casa, la llibreta. 

 -l’actitud. 

 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
 
 

1r ESO,2n ESO, 3r ESO , 4t ESO APLICADES: 60% exàmens, 30% 

treball i 10% actitud.  

 

3r ESO , 4t ESO ACADÈMIQUES:  80% exàmens, 10% treball  i 

10 % actitud. 

 

Batxillerat: 90% exàmens i 10% actitud 

 

El departament acorda que l’alumnat que siga absent en més 

del 20% de les classe tindrà dret només al percentatge de les 

proves escrites 

 

 

 FORMACIÓ PROFESIONAL BÀSICA I (àmbit científic): proves 
escrites 50%, quadern de l’alumne  30%, treballs de classe i actitud: 
20% 

 
   PR4: proves escrites 50%, quadern de l’alumne 30%, treballs 
de classe i actitud: 20% 

 
 

 

 



Optatives  de: 

- Matemàtiques Manipulatives de 1r i 2n ESO 

            -  Jocs Matemàtics  de 3r ESO  

 

60% treball  diari, 20 % actitud i 20 % llibreta i deures.  

 

 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 
 

1r ESO,2n ESO, 3r ESO , 4t ESO APLICADES: Es farà un examen 

de recuperació al final de cada                                                  

 avaluació.  

 

3r ESO , 4t ESO ACADÈMIQUES:  Es farà un examen de 

recuperació al final de cada avaluació 

 

Batxillerat: Es farà un examen de recuperació al final de cada 

avaluació.  

 

 

 FORMACIÓ PROFESIONAL BÀSICA : el professor/a decidirà els 
treballs o proves a realitzar. 
 

 

  PR4: el professor/a decidirà els treballs o proves a realitzar. 
 

 

Optatives  de: 

- Matemàtiques Manipulatives de 1r i 2n ESO 

            -  Jocs Matemàtics  de 3r ESO  

 

 el professor/a decidirà els treballs o proves a realitzar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   4..Criteris de recuperació en cas de que el alumne/a haja suspès 

l’assignatura del curs anterior: 

 
Els criteris per a recuperar l’assignatura suspesa  del curs anterior en el 
departament de Matemàtiques són els següents: 
 
 
a) RECUPERACIÓ DE LA ASSIGNATURA SUSPESA EN PRIMER, SEGON I 
TERCER D’ESO: 
4.1. L’assignatura suspesa  es considerarà aprovada sempre que 
s’aprove la primera i segona avaluació del curs que està cursant 
actualment l’alumne/a.   
4.2. En cas contrari, l’alumne/a es presentarà als dos examens amb les 
dades següents: 
 ·Primer examen:  dijous 19 de Gener, a 5a hora (12.10 – 13:05)  
 ·Segon examen: dijous  27 d’Abril , a  5a hora (12.10 – 13:05) 
 
 Periòdicament es lliuraran uns fulls de repàs dels temes que entraran a 
l’examen. Als pares se’ls enviarà una circular, que deuran signar i tornar 
al professor/a de matemàtiques, on se’ls informarà dels criteris de 
recuperació, així com de les dades dels examens. 
 
 
b)RECUPERACIÓ EN CAS DE QUE EL ALUMNE TINGA SUSPESA 
L’ASSIGNATURA  DE PRIMER DE BATXILLER: 
 
L’aumne realitzarà dos examens per a recuperar l’assignatura. 
Les dades , en un principi, serán: 

·Primer examen:  dijous 19 de Gener, a 5a hora (12.10 – 13:05)  
 ·Segon examen: dijous  27 d’Abril , a  5a hora (12.10 – 13:05) 
 
Estes dades podran variar, en cas de que l’alumne , que en aquest curs 
está en 2n de batxillerat, tinguera altres examens en aquestes dades. 
 
 
 
c)RECUPERACIÓ EN CAS DE QUE EL ALUMNE TINGA SUSPESA 
L’ASSIGNATURA  DE TALLER DE MATEMÀTIQUES DE 1R,2N ESO:   
l’alumnat lliurarà un quadernet amb exercicis . 
 
 
 d) PR4: el professor/a decidirà els treballs o proves a realitzar per a 
recuperar les assignatures de l’àmbit científic que l’alumnat haja 
suspès en cursos anteriors. 
 
 
 



 


