
 

                                   ...…….            MATEMÀTIQUES           ........ 

3. Criteris d’avaluació. 

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són la 
realització individual de les tasques  següents: 

 -   Activitats de revisió de les unitats vistes durant les  dues avaluacións anteriors. 

-    Questionaris dels continguts d'  aquestes unitats didáctiques. 

-    Activitats de  competencies basiques i els seus questionaris. 

-    Valoració del interes i de la comunicació oral en les videoconferencies. 

-    Quadern de clase  continuament revisat perque  es demanen  totes les resolucions 
de les activitats en la llibreta . 

-    En 4ESO i batxillerat es desenvoluparan parts del curriculum de la asignatura que es 
consideren basiques per al accés al curs seguent. 

-    Projectes de  investigació voluntaris.   

  

 4. Instruments d’avaluació i la seua relació 
amb els criteris d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són, a més de les 
qualificacións de la 1a i segona avaluació, tots els que ja hem mencionat abans,  la 
valoració de la realització de totes les tasques del apartat anterior. 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors 

 La recuperació de  l'assignatura pendent del curs anterior en la ESO es farà amb la 
valoració del dossier que es tenía que presentar el 22/4/20 per a recuperar la 
assignatura. 

 En el Batxillerat ja s'havia fet un parcial de la matèria i durant el confinament hauran 
de presentar una colecció de activitats resoltes de les unitats  encara no avaluades. 



 4.2 Convocatòria extraordinària 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  
les  proves extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació 
i també se’ls indicarà quines tasques hauran de realitzar per a una correcta 
recuperació, en funció de les circumstàncies que es donen en eixe moment. 

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En 
el cas que no es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per 
Aules, classroom o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts 
treballats al llarg del curs. 

 5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

La qualificació dels alumnes se quantificarà valorant  amb un 75% les 
qualificacions obtingudes en la primera y en la segona avaluació i un 25% de la tercera 
avaluació sempre que supose una millora de la mitjana obtinguda en  les dues 
primeres avaluacions. 

 5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors 

 Els alumnes de la ESO obtindran qualificació positiva si presenten el dossier 
correctament resolt. 

 Els alumnes amb les matemàtiques pendent de 1r de batxillerat obtindran la 
qualificació obtinguda en el primer parcial  millorada si i sols si el treball demanat i 
realitzat a casa  durant el confinament de la part no avaluada siga complet. 

5.2 Convocatòria extraordinària. 

Els alumnes que no superen la materia hauran de superar, com sempre, un examen 
final extraordinari. 

 


