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1. Principis del treball competencial durant el curs 
La base del treball en matemàtiques té per objectiu l’assoliment de les competències bàsiques, 
tant les pròpies com les generals de l’etapa 

1.1. Competències generals  
CCLA. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
CAC. Competències artística i cultural 
TICD. Tractament de la informació i competència digital 
CAA. Competència d’aprendre a aprendre 
CAIP. Competència d’autonomia i iniciativa personal 
CCIMF. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
CSC. Competència social i ciutadana 

1.2. Competències específiques de l’àmbit matemàtic 
Dimensió resolució de problemes 
CM1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica 
utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats 
CM2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes 
CM3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses 
CM4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes 
Dimensió raonament i prova 
CM5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les 
afirmacions que es fan en matemàtiques 
CM6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics 
Dimensió Connexions 
CM7. Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per 
analitzar situacions i per raonar 
CM8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i 
cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes 
Dimensió comunicació i representació  
CM9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi 
de representació com a estratègia de treball matemàtic 
CM10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels altres 
CM11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir 
coneixement a partir d’idees matemàtiques 
CM12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i 
visualitzar i estructurar idees o processos matemàticsCM12. Seleccionar i usar tecnologies 
diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos 
matemàtics. 
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2. Síntesi de les estratègies didàctiques en referència a 
aprenentatge i diversitat:  

2.1. Tipologies d’activitats: 
o Sessions reflexives i col·laboratives. Aquest tipus de sessions s’imparteixen quan 

els continguts bàsics de la matèria no són nous per als alumnes. L’alumnat 
treballarà per parelles i reconstruirà i ampliarà els continguts per poder realitzar les 
activitats. Prèviament el professor proporcionarà les activitats (fitxes, exercicis, 
etc..) i els recursos (fitxes, llibre de text, etc.. ) i actuarà de bastiment o suport per 
a què els alumnes arriben a adquirir les competències programades. Per altra banda 
els alumnes aniran corregint i explicant simultàniament les activitats realitzades a 
la pissarra, amb la corresponent valoració del professor.  

o Sessions transmissives. En aquestes sessions s’introduiran nous continguts en 
explicacions curtes de 10 – 15 minuts. Després els alumnes reforçaran i ampliaran 
capacitats amb activitats amb el suport del professor de la mateixa manera que en 
les sessions reflexives.   

o Sessions avaluatives. Cada unitat didàctica l’alumnat comprovarà el grau 
d’adquisició dels objectius i les competències. Existeix la possibilitat de, una 
vegada realitzat el control, com a pràctica reflexiva, fotocopiar els exàmens i 
tornar a cada alumne la seva fotocopia.  

o Pràctiques informàtiques. Es realitzaran per parelles de manera reflexiva i 
col·laborativa. L’alumnat haurà de seguir una seqüència didàctica que el professor 
repartirà en forma de fitxa. Es realitzaran a l’aula d’informàtica. 

2.2. Organitzacions d’aula i utilització d’espais: 
Cal tenir en compte la diversitat de formes de treball. Cal combinar el treball en gran grup, 
en petit grup i el treball individual, per donar espai i temps per als estils de cadascú. 
Per tenir en compte la diversitat de formes de treball dels alumnes i les alumnes, es 
combinaran les següents activitats: 

o Activitat individual. Poden ser deures a casa, exercicis per resoldre 
individualment a classe i proves escrites. Serà important pel fet que l’alumne 
s’enfronti ell sol a l’exercici o problema, sense ningú que l’ajudi. Serveix per 
identificar els problemes o dubtes que els sorgeixen al resoldre l’activitat.  

o Activitat en petit grup. Poden ser parelles o equips de quatre alumnes, quan es 
fan activitats a la sala d’ordinadors o quan es treballa algun projecte. És important 
que l’alumnat aprengui a treballar en grup i ajudar aquells companys que els costi 
més entendre els conceptes i els procediments. 

o Activitat en gran grup. Poden ser explicacions del professor al grup classe, 
debats, pluges d’idees... 

L’organització de l’aula serà flexible, de manera que en funció de les activitats que 
desenvoluparem, del comportament i de les necessitats de l’alumnat farem els canvis que 
considerem necessaris en el mobiliari.  
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2.3. Organitzacions de professorat: impartida per Teresa Martínez (1r ABC) i Joan 
Gómez (1r D). 

3. Connexions amb altres matèries i planificació transversal. 
 

La matèria de matemàtiques està intrínsecament implicada amb matèries de l'ESO: 
Física i química:  

- Unitats de mesura 
- Notació científica 
- Funcions 

Biologia i geologia 
- Unitats de mesura 
- Notació científica 
- Funcions    

Tecnologia: 
- Unitats de mesura 
- Notació científica 
- Funcions 
- Pràctiques informàtica 

Visual i plàstica: 
- Geometria(transformacions pla) 

Ciències socials: 
- Estadística 
- Interpretació de gràfics funcionals 

La transversalitat de la matèria es concreta en el seu desenvolupament tant a les explicacions 
d’aula com en els treballs d’investigació i projectes realitzats per l’alumnat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Organització de la matèria  
PRIMERA AVALUACIÓ1 
                                            
1 Si les competències a treballar durant una avaluació són similars no cal fer una repetició per a cada tema 
impartit, es poden agrupar en l'esquema que es proposa. També es pot fer una opció més detallada i repetir 
aquest esquema per a cadascun dels temes de la programació de la matèria. 
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Continguts 
• Tema 1: Nombres naturals 
Xifres i nombres naturals 
Operacions amb nombres naturals 
Operacions combinades amb nombres naturals 
Divisibilitat 
Nombres primers i compostos 
Màxim comú divisor i mínim comú múltiple 
• Tema 2: Fraccions i nombres decimals 
Fraccions 
Fraccions equivalents 
Ordenació i comparació de fraccions 
Operacions amb fraccions 
Nombres decimals 
Operacions amb nombres decimals 
• Tema 3: Proporcionalitat 
Proporcions  
Percentatges  
Descomptes i augments  
Magnituds directament proporcionals 
 
Bloc de continguts 
treballats: 
 
• Numeració i càlcul 
• Canvi i relacions 
 
Continguts Clau treballats 
 
CC1. Sentit del nombre i de les 
operacions 
CC2. Raonament proporcional 
CC3. Càlcul (mental, estimatiu, 
algorísmic, amb calculadora) 
CC5. Patrons, relacions i 
funcions 
 

Recursos: 
Llibre de text Mac Graw Hill 
Moodle de recursos 
Recursos web (EDAD, ARC...) 
Full de càlcul  
Competències treballades a partir de: 
- Correcció grupal d’activitats on es buscaran diferents 

maneres de resoldre un mateix problema 
- Realització d’exercicis per parelles o en grups  
- Resolució de problemes proposats pels companys 
- Realització de treballs en grup   

Es prioritzaran les competències: CM1, CM2, CM3, CM4, CM5, 
CM6, CM7, CM8, CM10,CM11, CM12; TICD, CAA, CAIP, CSC 
Avaluació: 

- Treball personal a casa (deures)  i  a l’aula, implicació en el 
treball en grup, actitud      15% 

- Llibreta d’exercicis, informes, pràctiques informàtica  
(aspectes formals)    15% 

- Activitats d’avaluació  (controls d’unitat, petits controls i 
treballs individuals o en grup, projectes, informes )      70% 

 
SEGONA AVALUACIÓ2 

                                            
2 Si les competències a treballar durant una avaluació són similars no cal fer una repetició per a cada tema 
impartit, es poden agrupar en l'esquema que es proposa. També es pot fer una opció més detallada i repetir 
aquest esquema per a cadascun dels temes de la programació de la matèria. 
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Continguts 
• Tema 4: Nombres enters 
Els nombres naturals, el zero i els nombres negatius 
Ordenació de nombres enters  
Suma i resta de nombres enters  
 Multiplicació, divisió i potència d'enters 
• Tema 5: Mesures: Sistema mètric i sistema sexagesimal 
La mesura 
Tipus de mesures 
El sistema mètric decimal  
El sistema sexagesimal 
• Tema 6: Cossos geomètrics 
Els cossos geomètrics 
Els elements del pla 
Angles  
Tipus d'angles  
Figures planes  
Circumferència i figures circulars  
Bloc de continguts 
treballats: 
 
• Numeració i càlcul 
• Forma i mesura 
 
Continguts Clau treballats 
 
CC1. Sentit del nombre i de les 
operacions 
CC3. Càlcul (mental, estimatiu, 
algorísmic, amb calculadora) 
CC8. Sentit espacial i 
representació de figures 
tridimensionals 
CC9. Figures geomètriques, 
característiques, propietats i 
processos de construcció 
CC11. Magnituds i mesura 
 

Recursos: 
Llibre de text Mac Graw Hill 
Moodle de recursos 
Recursos web (EDAD, ARC...) 
Geogebra (cossos geomètrics) 
Full de càlcul  
Competències treballades a partir de: 
- Correcció grupal d’activitats on es buscaran diferents 

maneres de resoldre un mateix problema 
- Realització d’exercicis per parelles o en grups  
- Resolució de problemes proposats pels companys 
- Realització de treballs en grup   

Es prioritzaran les competències: CM1, CM2, CM3, CM4, CM5, 
CM6, CM7, CM8, CM9, CM10,CM11, CM12; TICD, CAA, 
CAIP, CSC. 
Avaluació: 

- Treball personal a casa (deures)  i  a l’aula, implicació en el 
treball en grup, actitud      15% 

- Llibreta d’exercicis, informes, pràctiques informàtica  
(aspectes formals)    15% 

- Activitats d’avaluació  (controls d’unitat, petits controls i 
treballs individuals o en grup, projectes, informes )      70% 

 
 

TERCERA AVALUACIÓ3 

                                            
3 Si les competències a treballar durant una avaluació són similars no cal fer una repetició per a cada tema 
impartit, es poden agrupar en l'esquema que es proposa. També es pot fer una opció més detallada i repetir 
aquest esquema per a cadascun dels temes de la programació de la matèria. 
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Continguts 
• Tema 7: Perímetres i àrees de figures planes 
Perímetre d'un polígon 
La longitud de la circumferència i el nombre π 
Àrea d'un polígon 
Àrea de les figures circulars 
Unitats de mesura de longituds i àrees 
• Tema 8: Relacions i funcions 
Relació entre els valors de dues variables 
Representació gràfica dels valors d'una taula 
Interpretació i ús de taules i gràfiques de valors 
Símbols algèbrics 
• Tema 9: Estadística i probabilitat 
Estudi i dades estadístiques 
Freqüències absolutes i relatives 
 La mitjana aritmètica 
Gràfics estadístics 
 Interpretació d'estudis estadístics 
Probabilitat d'un esdeveniment 
Bloc de continguts 
treballats: 
• Canvi i relacions 
• Forma i mesura 
• Estadística i atzar 
Continguts Clau treballats 
CC5. Patrons, relacions i 
funcions 
CC6. Representació de funcions: 
gràfiques, taules i fórmules 
CC11. Magnituds i mesura 
CC12. Relacions mètriques i 
càlcul de mesures en figures 
CC13. Sentit de l’estadística 
CC14. Dades, taules i gràfics 
estadístics 
CC15. Mètodes estadístics 
d’anàlisi de dades 
CC16. Sentit i mesura de la 
probabilitat 

Recursos: 
Llibre de text Mac Graw Hill 
Moodle de recursos 
Recursos web (EDAD, ARC...) 
Geogebra (cossos geomètrics) 
Full de càlcul  
Competències treballades a partir de: 
- Correcció grupal d’activitats on es buscaran diferents 

maneres de resoldre un mateix problema 
- Realització d’exercicis per parelles o en grups  
- Resolució de problemes proposats pels companys 
- Realització de treballs en grup   

Es prioritzaran les competències: CM1, CM2, CM3, CM4, CM5, 
CM6, CM7, CM8, CM9, CM10,CM11, CM12; TICD, CAA, 
CAIP, CSC. 
Avaluació: 

- Treball personal a casa (deures)  i  a l’aula, implicació en el 
treball en grup, actitud      15% 

- Llibreta d’exercicis, informes, pràctiques informàtica  
(aspectes formals)    15% 

- Activitats d’avaluació  (controls d’unitat, petits controls i 
treballs individuals o en grup, projectes, informes )      70% 
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5. Avaluació de la matèria  

5.1. Criteris d’avaluació amb la seva gradació  
 

Criteris d’avaluació Nivell 1 (suficiencia/bàsic) Nivell 2 (notabilitat/avançat) Nivell 3 (Excel.lència) 

Resoldre problemes de la 
vida quotidiana en els qual 
calgui la utilització de les 
quatre operacions amb 
nombres enters, fraccions i 
decimals, fent ús de la 
forma de càlcul més 
apropiada i valorant 
l’adequació del resultat al 
context.  

Resoldre problemes bàsics 
de la vida quotidiana en els 
qual calgui la utilització de 
les quatre operacions amb 
nombres enters, fraccions i 
decimals, fent ús de la 
forma de càlcul més 
apropiada i valorant 
l’adequació del resultat al 
context, amb l’ajuda del 
professor o professora. 

Resoldre problemes de la 
vida quotidiana en els qual 
calgui la utilització de les 
quatre operacions amb 
nombres enters, fraccions i 
decimals, fent ús de la forma 
de càlcul més apropiada i 
valorant l’adequació del 
resultat al context de forma 
autònoma. 

Resoldre problemes amb 
rapidesa de la vida 
quotidiana en els qual 
calgui la utilització de les 
quatre operacions amb 
nombres enters, fraccions i 
decimals, fent ús de la 
forma de càlcul més 
apropiada i valorant 
l’adequació del resultat al 
context de forma 
autònoma i creativa. 

Organitzar i interpretar 
informacions diverses 
mitjançant relacions 
simples, expressades amb 
taules i gràfics, en 
situacions quotidianes. 

 

Organitzar i interpretar 
informacions diverses de 
forma poc precisa 
mitjançant relacions 
simples, expressades amb 
taules i gràfics, en 
situacions quotidianes amb 
l’acompanyament del 
docent. 

Organitzar i interpretar de 
forma autònoma 
informacions diverses 
mitjançant relacions simples, 
expressades amb taules i 
gràfics, en situacions 
quotidianes. 

Organitzar i interpretar 
amb rapidesa i de forma 
autònoma informacions 
diverses mitjançant 
relacions simples, 
expressades amb taules i 
gràfics, en situacions 
quotidianes. 

Estimar, mesurar i resoldre 
problemes de longituds, 
amplituds, superfícies i 
temps en contextos reals, 
així com determinar 
perímetres, àrees i mesures 
d’angles de figures planes 
utilitzant la unitat de 
mesura adequada. 

Estimar, mesurar i resoldre 
problemes bàsics de 
longituds, amplituds, 
superfícies i temps en 
contextos reals, així com 
determinar perímetres, àrees 
i mesures d’angles de 
figures planes utilitzant la 
unitat de mesura adequada 
seguint les pautes del 
professor o professora. 

Estimar, mesurar i resoldre 
problemes de longituds, 
amplituds, superfícies i 
temps en contextos reals, 
així com determinar 
perímetres, àrees i mesures 
d’angles de figures planes 
utilitzant la unitat de mesura 
adequada sense ajuda del 
professor o professora. 

Estimar, mesurar i resoldre 
amb rigor problemes de 
longituds, amplituds, 
superfícies i temps en 
contextos reals, així com 
determinar perímetres, 
àrees i mesures d’angles de 
figures planes utilitzant la 
unitat de mesura adequada i 
ajudant als companys si 
cal. 

Interpretar dades, taules i 
gràfics estadístics, així com 
els paràmetres estadístics 
més usuals, procedents de 
fets coneguts de l’entorn, 
així com d’altres àrees. 

Interpretar dades, taules i 
gràfics estadístics bàsics, 
així com els paràmetres 
estadístics més usuals, 
procedents de fets coneguts 
de l’entorn, així com 
d’altres àrees i sempre 
seguint les pautes del 
professor o professora. 

Interpretar dades, taules i 
gràfics estadístics de forma 
autònoma, així com els 
paràmetres estadístics més 
usuals, procedents de fets 
coneguts de l’entorn, així 
com d’altres àrees.  

Interpretar dades, taules i 
gràfics estadístics amb 
fluïdesa, així com els 
paràmetres estadístics més 
usuals, procedents de fets 
coneguts de l’entorn, així 
com d’altres àrees. 

Fer conjectures, 
experimentar, comprovar, 
argumentar, generalitzar i 
particularitzar en contextos 
de la vida real relacionats 
amb: els nombres, la 

Fer conjectures, 
experimentar, comprovar, 
argumentar, generalitzar i 
particularitzar de forma 
imprecisa en contextos de 
la vida real relacionats amb: 

Fer conjectures, 
experimentar, comprovar, 
argumentar, generalitzar i 
particularitzar de forma 
correcta en contextos de la 
vida real relacionats amb: els 

Fer conjectures, 
experimentar, comprovar, 
argumentar, generalitzar i 
particularitzar de forma 
precisa i ràpida en 
contextos de la vida real 
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geometria, els patrons, 
l’estadística i l’atzar. 

els nombres, la geometria, 
els patrons, l’estadística i 
l’atzar. 

nombres, la geometria, els 
patrons, l’estadística i 
l’atzar. 

relacionats amb: els 
nombres, la geometria, els 
patrons, l’estadística i 
l’atzar. 

Reconèixer diferents tipus 
de nombres de formes 
geomètriques planes i de 
taules i gràfics estadístics, i 
usar les relacions entre ells 
per resoldre situacions que 
apareixen en treballs per 
projectes realitzats des de 
la pròpia àrea o de manera 
interdisciplinària.  

Reconèixer diferents tipus 
de nombres, de formes 
geomètriques planes i de 
taules i gràfics estadístics, i 
usar les relacions entre ells 
amb ajuda del docent per 
resoldre situacions que 
apareixen en treballs per 
projectes realitzats des de la 
pròpia àrea o de manera 
interdisciplinària. 

Reconèixer diferents tipus 
de nombres de formes 
geomètriques planes i de 
taules i gràfics estadístics, i 
usar les relacions entre ells 
de forma correcta i amb 
autonomia per resoldre 
situacions que apareixen en 
treballs per projectes 
realitzats des de la pròpia 
àrea o de manera 
interdisciplinària. 

Reconèixer diferents tipus 
de nombres de formes 
geomètriques planes i de 
taules i gràfics estadístics, i 
usar les relacions entre ells 
ràpidament per resoldre 
situacions que apareixen en 
treballs per projectes 
realitzats des de la pròpia 
àrea o de manera 
interdisciplinària. I ajudant 
als companys amb 
dificultat. 

Reconèixer, descriure i 
representar figures planes  
en l’entorn que ens envolta 
i aplicar el coneixement 
geomètric per descriure el 
món físic. 

Reconèixer, descriure i 
representar figures planes  
bàsiques i amb ajuda del 
docent en l’entorn que ens 
envolta i aplicar el 
coneixement geomètric per 
descriure el món físic. 

Reconèixer, descriure i 
representar figures planes  
sense ajuda en l’entorn que 
ens envolta i aplicar el 
coneixement geomètric per 
descriure el món físic. 

Reconèixer, descriure i 
representar figures planes 
complexes i de forma 
autònoma en l’entorn que 
ens envolta i aplicar el 
coneixement geomètric per 
descriure el món físic. 

Expressar oralment i per 
escrit raonaments, 
conjectures, relacions 
quantitatives i 
informacions que 
incorporin elements 
matemàtics, simbòlics o 
gràfics, valorant la utilitat 
del llenguatge matemàtic i 
la seva evolució al llarg de 
la història.  

Expressar oralment i per 
escrit amb un vocabulari 
limitat i ajuda del docent 
raonaments, conjectures, 
relacions quantitatives i 
informacions que incorporin 
elements matemàtics, 
simbòlics o gràfics, valorant 
la utilitat del llenguatge 
matemàtic i la seva evolució 
al llarg de la història. 

Expressar oralment i per 
escrit amb un lèxic correcte 
raonaments, conjectures, 
relacions quantitatives i 
informacions que incorporin 
elements matemàtics, 
simbòlics o gràfics, valorant 
la utilitat del llenguatge 
matemàtic i la seva evolució 
al llarg de la història. 

Expressar oralment i per 
escrit amb fluïdesa i 
correcció raonaments, 
conjectures, relacions 
quantitatives i informacions 
que incorporin elements 
matemàtics, simbòlics o 
gràfics, valorant la utilitat 
del llenguatge matemàtic i 
la seva evolució al llarg de 
la història. 

Representar conceptes o 
relacions matemàtiques de 
diverses maneres, ser capaç 
de comprendre les dels 
altres i valorar la més 
adequada a cada situació. 

Representar conceptes o 
relacions matemàtiques de 
diverses maneres amb 
ajuda, ser capaç de 
comprendre les dels altres i 
valorar la més adequada a 
cada situació. 

Representar conceptes o 
relacions matemàtiques de 
diverses maneres sense 
ajuda, ser capaç de 
comprendre les dels altres i 
valorar la més adequada a 
cada situació. 

Representar conceptes o 
relacions matemàtiques de 
diverses maneres sense 
ajuda i explicant-los a la 
resta de companys, ser 
capaç de comprendre les 
dels altres i valorar la més 
adequada a cada situació. 

 
 
 
 
 
CCLA. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
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Expressar verbalment i per escrit, amb pocs errors lingüístics i gramaticals, raonaments, relacions 
quantitatives i arguments diversos 
Comunicar-se de forma activa amb els companys, participant en les discussions i escoltant els altres 
Si és el cas, elaborar algun material audiovisual (tutorial, projecte,...)  
TICD. Tractament de la informació i competència digital 

Utilitzar el full de càlcul i el geogebra per realitzar càlculs, gràfics, raonaments i resoldre problemes. 
Utilitzar el processador de textos, el full de càlcul i les presentacions per l’elaboració de treballs. 
Utilitzar el correu corporatiu, el google drive i/o el moodle com a font de recursos, comunicació, 
entrega de treball i eina de treball cooperatiu. 
Utilització de recursos web, apps,...com a eines d’aprenentatge 
CAA. Competència d’aprendre a aprendre 
Utilitzar els errors com a font d’aprenentatge 

CAIP. Competència d’autonomia i iniciativa personal 
Fer preguntes, aportar idees, participar de forma activa a la classe 
Preocupar-se per entregar les feines, preguntar els errors 
CSC. Competència social i ciutadana 
Comportar-se correctament. Tenir una actitud positiva envers la matèria i els companys 
Participar de forma activa en els treballs en grup 
Ajudar els companys 

 

• Tipus d'activitats per a l'assoliment de les competències graduades. 

a) Controls 

b) Treballs en grup 

c) Tasques individuals a entregar 

d) Pràctiques informàtiques 

• Procediments de seguiment per a l'avaluació. 

a) Observacions d’aula 

b) Recollida d’activitats individuals avaluables 

c) Avaluació de treballs en grup o projectes (informe individual, producte, exposició 

oral, coavaluació)  

d) Realització d’un control a cada tema 
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5.2. Criteris de qualificació  
• Notes parcials trimestrals: 

a) Competències específiques (CE): 70% de la nota. 

- Indicadors CE: Activitats d’avaluació  (controls d’unitat didàctica, petits controls i 

treballs individuals o en grup, projectes )       

- Càlcul de la nota CE a partir dels indicadors: recollir les competències específiques 

demanades en cada treball es qualifica amb la nota 10. Si en manquen es fa un càlcul 

proporcional d’acord amb les CE que hi han de ser presentades. 

b) Competències transversals i lingüístiques (CT): 15 % de la nota. 

a. Presentació formal d’informes, treballs i llibretes: portada/índex/introducció/ 

continguts/conclusió/ fonts documentals/ annexos. 

b. Correcció lingüística 

- Indicadors CT: mitjana de la nota de CT de les diferents activitats realitzades i 

avaluades. 

c) Competències metodològiques (CM): 15 % de la nota. 

Assistència a classe i retards , treball personal a casa (deures)  i  a l’aula, implicació en 

el treball en grup, actitud  

Nota de cada avaluació: S’aplica el percentatge atorgat a cada bloc de competències 

(avaluat sobre 10): Nota CE x 70% + Nota CT x 15% + Nota CM x15 %. 

 

• Nota  final de l’avaluació contínua del mes de juny:  

- S’obtindrà fent la mitjana de les 3 notes trimestrals sempre que aquestes  siguin 

superiors a l’aprovat.  Excepcionalment, es considerarà fer la mitjana en  casos en què 

algun trimestre  tingui una qualificació inferior.  

- L’ alumnat que no superi la matèria d’algun  trimestre haurà de realitzar   una prova de 

recuperació a final de curs. Si l’alumne només ha suspès un trimestre, la prova serà 

d’aquell trimestre. Si n’ha suspès més d’un, la prova serà de tot el curs. La nota màxima  

que  podrà obtenir serà de “assoleix”  

 

 

5.3. Criteris de recuperació parcials 
Cada trimestre els alumnes que no hagin superat l'avaluació hauran de: 
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• realitzar unes activitats que els lliurarà el professor i que hauran d'entregar 
puntualment (30% de la nota de recuperació) 

• i fer un examen (70% nota de recuperació). Si no s’entreguen les activitats no es 
podrà fer l’examen. 

 
 

 
 


