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1.- Distribució i seqüenciació dels continguts 
 
Al segon cicle d'ESO dividim el curs en blocs temàtics, en lloc d'avaluacions. 
 

Distribució dels continguts durant el curs 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

BLOC I: Aritmètica( UD 1, 2, 3, 
4) 

BLOC II:Àlgebra  (UD 5, 6, 7) 
BLOC III:  Funcions i 
Geometria( UD 8) 

BLOC III(cont.) (UD 9, 10) 
BLOC IV: Estadística i 
Probabilitats( UD 11, 12 i 13) 

 
2.- Criteris i procediments d'avaluació.  
A l'hora de qualificar el desenvolupament de la formació de cada alumne, es valoraran les               
següents observacions o registres: 
- Exàmens. Controls 
- Actitud- Assistència i puntualitat 
- Feina a classe i a casa 

Quadern, fitxes, … 
 

2.1.- Criteris i instruments de qualificació i promoció. 
 

NOTA AVALUACIÓ 
Normalment, es farà un examen de cada unitat didàctica, excepte que el professor consideri que               
pot acumular vàries unitats en un examen per reforçar allò que han après com un bloc temàtic                 
complet. La nota de la 1a avaluació s’obtindrà a partir de totes les notes del trimestre. La nota de                   
la 2a avaluació s'obtindrà a partir de les notes del segon trimestre. La nota de la tercera avaluació                  
serà la nota del curs. 

 
Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 

Exàmens, exercicis teòrics... 80.00% 

Pràctica, entrega de quadern, tasques, actitud, ... 20.00% 

Nota mínima per fer mitjana (exàmens) 3 
 
NOTA FINAL 
 

Si tenen 0 o 1 avaluació suspesa Mitjana de les tres avaluacions  



Si tenen 2 o 3 avaluacions suspeses  Examen de recuperació de l'assignatura (90%)+Feina (10%) 
 

2.2.- Procediments de recuperació. 
 

SETEMBRE 
 

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 

Exàmens, exercicis teòrics... 90.00% 

Exercicis d'estiu  10.00% 
 
 

Matèries pendents 

Protocol de pendents: L'ajuda per la recuperació de les assignatures de cursos anteriors, és              
competència del professor que té l'alumne en el curs actual. Si l'alumne aprova la 1a i la 2a                  
avaluació, se li dóna per aprovada l'assignatura que du pendent. En cas contrari el seu professor                
li facilitarà llistes d'activitats que haurà d'entregar correctament resoltes ( 10%) i presentar-se a              
un examen final a principis de maig (90%).  

Exàmens de pendents:Al setembre s'examina de tota la matèria, amb els alumnes del nivell              
ordinari sense cap tracte diferenciat. 
 
Si es troba que un alumne ha copiat o ha deixat que el copiïn un examen o un treball, se li                     
aplicarà una sanció que, a criteri del professor que el té, podrà arribar a ser posar-li un zero de                   
l'examen o la tasca copiats. 
 
 
3.- Materials i recursos didàctics. 
 

Materials didàctics 

Llibre de text Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats 4 
ISBN 978-84-698-1238-9 

 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

 


