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1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

Distribució dels continguts durant el curs 
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

Bloc I: Aritmètica I Àlgebra ( 
UD 1,2 i 3) 
 
Bloc II: Trigonometria  ( 
UD 4, 5  ) 

Bloc III: Complexos (10%) 
 
Bloc IV: Geometria Analítica ( 
UD 7, 8, 9) 
 

Bloc V: Anàlisi (UD 10 
 UD 11, 12) 
 

 
2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació  d'ensenyament – 
aprenentatge. 
 
Cada unitat didàctica té uns objectius i uns criteris que són els que ens serviran per avaluar-la.                 
Obtenim la nota d'un BLOC dels resultats dels exàmens de les unitats que conformen aquest, el                
professor pot acumular vàries unitats en un examen per reforçar allò que han après com un                
bloc temàtic, aquest examen tindria un major pes a l'hora de fer la mitjana. Amb aquestes                
notes de bloc i les notes de les altres observacions obtingudes al llarg del període que va des de                   
principi de curs fins el dia de l’avaluació, s’obté la nota de l’avaluació 
És condició necessària, per aprovar el curs, que la mitjana de les notes de tots els blocs sigui 
com a mínim 4’5. En cap cas es farà mitjana si algun bloc té una nota inferior a 4. Es farà una 
recuperació després de cada bloc, excepte del darrer, i una segona recuperació final dels blocs 
suspesos al juny. A les recuperacions també es podran presentar els alumnes que vulguin pujar 
nota (en cap cas es podrà baixar). 
Si en acabar el curs s'han aprovat les "avaluacions de bloc" o estan recuperades o, si és                 
possible fer nota mitjana i aquesta dóna un 4’5 o més, s'entendrà que s'han assolit els                
objectius i, es considerarà aprovada l'assignatura. 

La nota de la tercera avaluació serà la nota del curs. A l'examen de setembre no es guarda cap                   
nota de cap bloc. L'alumne que suspengui al juny, s'haurà d'examinar de tots els blocs               
treballats durant el curs. 

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. 

 
Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 

Nombre minim de parcials per avaluació (* Sempre que les singularitats o 
circumstàncies del grup ho permetin) 

3* 

Exàmens, exercicis teòrics, etc. 100% 
 
 
2.2.- Procediments de recuperació. 



 
Procediments de recuperació 

Nota mínima per fer mitjana (treballs i exàmens)  4 
Nota mínima per fer mitjana (avaluació)                4 
Exercicis de recuperació: exàmens al final de cada bloc i al juny. 
Exercicis de recuperació: examen de tot al setembre 

 
3.- Materials i recursos didàctics. 
 

Materials didàctics 
Llibre de text Matemàtiques  I 

Títol i ISBN 978-84-678-2794-1 
 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 
Prova Cangur al març, si hi ha alumnes preparats i interessats a presentar-s'hi. 


