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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE L’ÀMBIT CIENTÍFIC-MATEMÀTIC 

 

L’objectiu del treball a l’àmbit científic-matemàtic de 1r ESO és l’estudi i aprenentatge de les 

matèries implicades, matemàtiques i biologia i geologia, aplicant els coneixements adquirits 

a l’aula i desenvolupant tasques integrades. 

 

L’avaluació es durà a terme amb els següents criteris: 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ Nota Percentatge 

Quadern de classe (Forma i contingut) 2 20% 

Treballs (Tasques de cada unitat que especificarà la professora) 2 20% 

Portar el material sempre, treballar a l’aula, fer els deures , atendre i 
participar, respectar les normes de comportament 

1 10% 

Proves escrites i produccions orals 5 50% 

Tasques voluntàries 1 10% 

Total 10+1 100% 

 

 

Es farà un registre diari del treball a l’aula, la realització de les activitats i el compliment de la 

planificació de les diferents tasques. 

 

Es valorarà l’actitud i treball a l’aula. Això fa referència a l’esforç, implicació i participació diària. 

 

Finalment, es realitzaran proves escrites per a avaluar l’aprenentatge individual. Aquestes 

proves es realitzaran en cada unitat didàctica o bloc de continguts relacionats. Per a traure la 

nota es fa una mitjana aritmètica amb totes les qualificacions de tots els exàmens realitzats.  

 

No obstant, la qualificació de l’àmbit científic es durà a terme per separat a cadascuna de les 

dues matèries. Es seguiran els criteris establits però es diferenciarà amb el que correspon a 

les proves escrites. Per a qualificar matemàtiques, es farà la mitjana només amb els exàmens 

d’aquesta matèria, i per a qualificar biologia i geologia, es comptabilitzaran només els 

exàmens de la matèria en qüestió. Els altres dos criteris tindran el mateix valor. 

 

Seguint tots estos criteris, s’establirà la nota final de cada matèria a cada avaluació. 

 

La nota final del curs, serà la mitjana de les tres avaluacions de cada matèria.  

 

En el cas que l'avaluació estiga suspesa (menys de 5) es podrà realitzar una recuperació 

durant el següent trimestre. 

 

La prova extraordinària consistirà en una única prova de tot el curs, per cada matèria. 


