
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 

4.3 Criteris de Qualificació. 

 
PER A APROVAR L'ASSIGNATURA L'ALUMNE HA DE: 

1. Haver tret als exàmens una mitjana de 5. 

 

        2.   Tenir la llibreta al dia: completa, corregida i polida. 

        3.   Fer els deures i treballs diàriament. 

        4.   Participar activament a la classe. 

        5.   Tenir una actitud positiva envers l'assignatura. 

        6.   Tenir una actitud de respecte envers els companys i  professor/a tant 

dins de l'aula com fora d'ella. 

        7.   L'alumnat que copia per primera vegada tindrà un zero a l’examen. 

 L’examen suspès el recuperarà al final del trimestre. Si copia per segona vegada , 

tindrà suspesa tota l’avaluació i haurà de recuperar l’avaluació . 

      8. Un examen deixat en blanc  no s’aprovarà, encara que es necessite per a 

l’obtenció d’algun títol o prova posterior 

     9. Per cada falta d’ortografia en els exàmens es descomptarà 0,1 de la nota. 

Però en el cas que el alumne porte copiada cada paraula que ha fet mal, 30 vegades 

el dia després de l’examen, NO se li descomptarà.   

    10. Tindrem en compte els següents aspectes generals sobre l'avaluació: 

 

•  La qualificació de l'avaluació serà la nota mitjana de les qualificacions obtingudes 

en les unitats didàctiques desenvolupades durant l'avaluació ,menys 0,1 punt per 

cada falta d'assistència sense justificar. 

 

•  Una avaluació es considera superada quan la qualificació obtinguda per l'alumne 

sigui de 5 punts sobre 10 o superior. 

 

•En el cas que l’alumne tinga alguna avaluació amb una nota inferior a 5, haurà de 

recuperar-la.  

 

• Es faran recuperacions de cadascun dels trimestres. 

 

 

• La qualificació final en l'assignatura serà la mitjana de les obtingudes en les 

avaluacions trimestrals.  



 

Aquells alumnes que després d'haver realitzat la 3a avaluació i les recuperacions 

de la 1a i de la 2a avaluació encara tinguin pendents UNA sola avaluació 

realitzaran una prova final de recuperació sobre els continguts  de la mateixa. 

 

•  Aquells alumnes que després d'haver realitzat la 3a avaluació i les recuperacions 

de la 1a i de la 2a avaluació encara tinguin pendents dues o totes les  avaluacions, 

realitzaran una prova final global sobre una selecció de criteris d'avaluació de la 

matèria. 

 

   •  Els alumnes aprovats que vulguin millorar la seva nota en l'avaluació, podran 

presentar-se als exàmens de recuperació. La nota final d ‘eixa avaluació serà la que 

traguen en la recuperació. 

 

 •  Els alumnes que no hagin superat la matèria en el procés d'avaluació contínua 

podran realitzar una prova extraordinària al juny. Aquesta prova objectiva es 

realitzarà només sobre aquells continguts, criteris d'avaluació i estàndards 

d'aprenentatge avaluables que es consideren més adequats per garantir que 

l'alumne ha assolit els aprenentatges més significatius de la matèria. 

 

La qualificació final a la convocatòria extraordinària de juliol estarà en un 100% la 

prova escrita i  el lliurament i correcta realització de les activitats de recuperació 

propostes. El lliurament d'aquestes activitats no és obligatòria. Tant les proves 

escrites com les activitats de recuperació proposades seran comuns per a tots els 

alumnes del mateix curs i modalitat de l'etapa, realitzant-se les oportunes 

adaptacions per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 

 
 

LA NOTA TRIMESTRAL ES CONFORMARÀ AMB: 

 a) 2n,3r,4t ESO 

 CONCEPTES I PROCEDIMENTS: Constituiran el 80% de la 

nota ,  

 

Per avaluar els conceptes utilitzarem proves escrites i treballs. Aquest curs 

cadascun dels exàmens portaran una pregunta de temes anteriors. El professor 

indicarà als alumnes  prèviament a l’examen , sobre que part i  de que  tema 

anterior es preguntarà, per a que l’alumne no tinga una quantitat molt gran de 

continguts per a estudiar. Per això en el transcurs del desenvolupament de cada 

tema, sempre es repassaran exercicis de temes anteriors. 



-A cada examen es traurà 0,1 punt per cada falta d'ortografia. Ara bé, si l’alumne 

copia 30 vegades cada falta i la entrega al professor el dia després de l’examen, 

esta no es descomptarà en la nota. 

 

- Si la resposta a una pregunta té lletra il·legible es qualificarà amb un zero 

 

 Es tindrà molt en compte:  

 ACTITUDS: Constituiran el 20%  

                   - La Llibreta: L'alumnat té l'obligació de confeccionar-la correctament 

         - Deures i participació: Els deures s'han de fer cada dia i s'ha de 

participar activament en classe. 

                    - Faltes d’assistència a classe .Per cada falta sense justificar es 

restarà 0.25 de la nota final de l’avaluació , fins un màxim d’un punt. 

 
b) Batxillerat 

 Seran valorats amb un 10% en 1r i amb un 5% en 2n de batxiller  el 

conjunt format per: 

○ Treball individual per un mateix, diari a casa i a classe. 

○  La realització i presentació acurada dels treballs fets x, 

respectant els terminis establerts. 

○  La manifestació de l’interès, motivació, participació  activa i 

responsable envers a l'assignatura 

 Els exàmens  escrits seran valorats amb un 90% en 1r  i  un 95% en 2n de 

batxiller.  

 Aquest curs cadascun dels exàmens portaran una pregunta del tema 

anterior. El professor indicarà al alumne prèviament al examen , sobre que 

part del tema anterior es preguntarà, per a que el alumne no tinga una 

quantitat molt gran de continguts per a estudiar. 

  

 Quan un alumne no faça un examen de manera NO justificada tindrà un zero 

en dit examen. En el cas que l’alumne estigui malalt haurà de presentar 

justificant metge. En altre cas (Examens de conduir,moto,..etc) haurà 

d’avisar en una setmana d’antelació, i el professor prendrà les mesures que 

considere  oportunes. 

 

 Quan un alumne actue irregularment durant la realització d’un examen serà 

suspès amb la nota que el professor estime adient. 

 

 

4.4. Recuperació de l'assignatura: 



A mès del ja exposat anteriorment per a tots el cursos de matemàtiques, 

destaquem: 

a) ESO  

L'alumne haurà de recuperar aquelles avaluacions suspeses amb nota mitjana menor 

o igual que 5. 

Les recuperacions per avaluacions es realitzaran  durant el curs, (a criteri del 

professor) i al juny. La recuperació o prova extraordinària de juliol serà de 

l'assignatura completa. 

Les proves de recuperació poden ser:  proves escrites, repetició dels treballs o 

d'exercicis d'unitats no superades... depèn de la situació de cada alumne. 

Nota: En casos excepcionals, el professor podrà modificar els criteris de 

recuperació establerts, sempre informant a tots el membres del departament , 

informant de les causes i quedant tot especificat  a  les actes de la reunió de 

departament.  

B) Batxillerat 

Quan els continguts mínims no siguen dominats pel conjunt de la classe, es 

procedirà a la revisió dels mateixos a través de noves activitats. 

Quan es tracte d’un grup reduït d’alumnes, la recuperació  de l’avaluació s’intentarà 

a través de proves escrites que es realitzaran quan el professor de l’assignatura ho 

estime oportú. Aquestes proves tindran un nivell conceptual similar al dels 

diferents exàmens realitzats al llarg de l’avaluació o avaluacions a recuperar. És 

per això que, aquestes recuperacions seran qualificades de 0 a 10 punts.  Després 

d' efectuada una recuperació, la nota de l’alumne serà actualitzada. L’alumne que 

vulga pujar nota, també podrà, voluntàriament, presentar-se a aquestes proves de 

recuperació.  La nota serà la de la recuperació. 

En cas de no aprovar el curs, l’alumne farà un examen extraordinari al juliol, que 

versarà sobre els continguts de tot el curs. Aquest examen també serà puntuat de 

0 a 10. 

 



4.5. Pendents cursos anteriors 

Quan l’alumne passa de curs però encara porta suspesa l’assignatura de 

matemàtiques del curs anterior, podrà recuperar-la si es dóna qualsevol dels casos: 

- El departament farà un examen extraordinari entre els mesos de 

setembre/octubre  per als alumnes suspesos de ESO . 

- Aprova la primera i segona avaluació de matemàtiques del curs actual. En 

aquest cas, la nota serà de 5. 

- Aprova la recuperació de juny/juliol. 

- Alumnes amb les matemàtiques de 1r Batx PENDENTS: 

 

El Dept. Matemàtiques planificarà a principi de curs tots els parcials i final 

per a que els alumnes que porten pendent les matemàtiques de 1r batxiller 

puguen recuperar-la. En cas contrari, podran presentar-se a un examen 

extraordinari en juny o juliol. 

 

4.6.Impossibilitat d'aplicació d'avaluació contínua. 

En el cas que algun alumne per faltes reiterades d'assistència (Justificades 

legalment) o per algun tipus de malaltia, no pugui ser avaluat segons els 

mateixos mecanismes que la resta dels seus companys de classe, 

s'articularan per part del professor  mesures especials per poder decidir si 

ha aconseguit o no els objectius previstos. 

 

  
4.7.En cas de confinament 

En cas de confinament de més d'un mes de durada, els criteris de qualificació es 

canviaran a 50 % a proves escrites i 50%  al lliurament correcte, en forma i temps 

de les activitats que cada professor demani per a tota la ESO. 
 Es valoraran les tasques setmanals tenint en compte: 

 Puntualitat i continuïtat en el lliurament de les activitats proposades 

 Correcció i qualitat de les tasques 

 Visualització de les vídeo-explicacions proposades dels temes pendents 

 Valoració de les respostes a les activitats proposades 

 Participació en classes telemàtiques d’explicació i resolució de dubtes  

  



En aquest cas particular, si el alumne no assoleix els continguts mínims, per poder 

recuperar l’assignatura ,l’alumne haurà de realitzar un dossier de recuperació amb 

els continguts bàsics de la matèria o realitzar ’un treball sobre algun tema específic 

pendent  o un qüestionari sobre els continguts bàsics de l’avaluació pendent. 

 

4.8. Criteris d’avaluació i qualificació per a l’àmbit a 1r ESO 
L’ avaluació es realitza tenint en compte els tres tipus de continguts: conceptuals, 

procedimentals i actitudinals. Per a això disposem dels següents instruments: 

CONCEPTES 

 

Proves d’avaluació 

Proves d’autoavaluació 

Exposicions orals en classe 

PROCEDIMENTS 

 

Quadern de classe Comprensió de textos 

Construcció i interpretació de gràfiques 

Resums (síntesis) 

Estructuració 

Contextualització 

Proves Qüestions sobre procediments 

Treballs i informes de 

pràctiques 

Argumentació coherent i estructurada 

Conclusions 

Presentació lògica i clara 

Aplicació del mètode científic 

ACTITUDS DAVANT 

L’ASSIGNATURA 

 

Observació a l’aula Participació en classe 

Interès per aprendre l’assignatura 

Treball al dia 

Esforç per millorar 

Quadern de classe Treball al dia 

Correccions 

Ampliacions 

Apunts (si són oportuns) 

Presentació normativa 



 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Sabem de la dificultat de quantificar els diferents continguts, ja que en cada unitat tenen un pes 

específic distint, per la qual cosa pensem que és més operatiu valorar els instruments 

d’avaluació que disposem. Així tenim en compte diversos continguts a la volta. La qualificació en 

cada avaluació es realitzarà assignant el següent barem: 

INSTRUMENT Valor assignat/10 

PROVES ESCRITES 7 punts 

QUADERN DE CLASSE 1 punts 

ACTIVITATS DEL PROJECTE 1 punt 

OBSERVACIONS A L’AULA 1 punt 

 

ALTRES ASPECTES A VALORAR 

 

1. ORTOGRAFIA: Segons el Pla de Millora en l’expressió escrita, també es valorarà aquest aspecte 

amb aquests criteris de qualificació de les proves escrites: 

1r de ESO: Es descomptarà 0,1 per falta ortogràfica o accent fins un màxim de 0,5 punts.  

3r, 4t de ESO : Es descomptarà 0,1 per falta ortogràfica o accent fins un màxim de 1 punt.  

2n de Batxillerat: Es descomptarà 0,2 per falta ortogràfica o accent fins un màxim de 1 punt.  

Les penalitzacions no seran definitives, l’alumne pot recuperar els descomptes si corregeix les 

seves faltes, la qual cosa mostraria l’interès per superar aquest aspecte.  

 

2. COPIAR EN ELS EXAMENS 

L'alumnat que copia tindrà un zero a l’examen que farà mitjana amb la resta d’exàmens.  

 

CÀLCUL DE LA QUALIFICACIÓ 

 

a) NOTA D’AVALUACIÓ 

 



La qualificació de l'avaluació serà la nota mitjana de les qualificacions obtingudes en les unitats 

didàctiques desenvolupades durant l'avaluació. 

 

Una avaluació es considera superada quan la qualificació obtinguda per l'alumne siga de 5 

punts sobre 10 o superior.  

 

b) NOTA FINAL 

 

La qualificació final en l'assignatura serà la mitjana de les obtingudes en les avaluacions 

trimestrals 

 

RECUPERACIONS 

 

En el cas que l’alumnat tinga alguna avaluació amb una nota inferior a 5, haurà de recuperar -

la. 

Es faran recuperacions de cadascun dels trimestres que respondre a diferents modalitats:  

- prova escrita  

- resolució adequada de qüestions en exàmens posteriors 

- en el cas de la primera avaluació, i com mesura especial per a l’alumnat nouvingut amb 

necessitat d’un temps d’adaptació, resolució de tasques i entrega en el termini que s’estableixa. 

En aquest cas l’aprovat de la primera avaluació queda condicionat al rendiment en la segona 

avaluació. En cas de no aprovar la segona, el aprovat s’aconseguirà segons el procediment 

previst per a la segona.  

 

Aquells alumnes que després d'haver realitzat la 3a avaluació i les recuperacions de la 1a i de la 

2a avaluació encara tinguin pendents dues o totes les  avaluacions, realitzaran una prova final 

global sobre una selecció de criteris d'avaluació de la matèria.  

 

 Els alumnes que no hagin superat la matèria en el procés d'avaluació contínua podran realitzar 

una prova extraordinària. Aquesta prova objectiva es realitzarà només sobre aquells continguts, 

criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables que es considerin més adequats per 

garantir que l'alumne ha assolit els aprenentatges més significatius de la matèria. 

 



La qualificació final a la convocatòria extraordinària estarà en un 100% la prova escrita. Les 

proves escrites seran comunes per a tots els alumnes del mateix curs i modalitat de l'etapa, 

realitzant-se les oportunes adaptacions per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport 

educatiu. 

  

CAS DE CONFINAMENT 

 

En cas de confinament de més d'un mes de durada, els criteris de qualificació es canviaran a 5 

punts a proves escrites i 5 punts al lliurament correcte, en forma i temps de les activitats que 

cada professor demani. 

 Es valoraran les tasques setmanals tenint en compte: 

 Puntualitat i continuïtat en el lliurament de les activitats proposades 

 Correcció i qualitat de les tasques 

 Visualització de les vídeo-explicacions proposades dels temes pendents 

 Valoració de les respostes a les activitats proposades 

 Participació en classes telemàtiques d’explicació i resolució de dubtes 

 

En aquest cas particular, si el alumne no assoleix els continguts mínims, per poder recuperar 

l’assignatura ,l’alumne haurà de realitzar un dossier de recuperació amb els continguts bàsics de 

la matèria o realitzar ’un treball sobre algun tema específic pendent  o un qüestionari sobre els 

continguts bàsics de l’avaluació pendent. 

 

 


