
7. AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT  

a) Criteris d’avaluació. 

1.1. Interpretar textos orals amb contingut matemàtic del nivell educatiu procedents de fonts 

diverses utilitzant les estratègies de comprensió oral per a obtindre informació i aplicar-la en la 

reflexió sobre el contingut, l'ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques  

d'aprenentatge. 

1.2. Aplicar diferents estratègies, individualment o en grup, per a la realització de tasques, 

resolució de problemes o investigacions matemàtiques en diferents contextos (numèrics, gràfics, 

geomètrics, estadístics o probabilístics), comprovant i interpretant les solucions oposades per a 

construir nous coneixements. 

1.3. Expressar oralment textos prèviament planificats de contingut matemàtic, de l'àmbit personal, 

acadèmic, social o professional, amb una pronunciació clara, aplicant les normes de la prosòdia i 

la correcció gramatical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació 

comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no 

discriminatori. 

1.4. Participar en intercanvis comunicatius de l'àmbit personal, acadèmic (resolució de problemes 

en grup), social o professional aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell 

educatiu pròpies de la interacció oral, utilitzant un llenguatge no discriminatori. 

1.5. Reconéixer la terminologia conceptual de les matemàtiques adequades al nivell educatiu i 

utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l'àmbit personal, acadèmic, social o 

professional. 

1.6. Llegir textos continus o discontinus, enunciats de problemes (numèrics, gràfics, geomètrics, 

de mesura i probabilístics) i xicotetes investigacions matemàtiques, en formats diversos i 

presentats en suport paper i digital, utilitzant les estratègies de comprensió lectora del nivell 

educatiu per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l'ampliació dels 

seus coneixements i la realització de tasques d'aprenentatge. 

1.7. Escriure textos (continus o discontinus, processos de resolució problemes, informes relatius 

a investigacions matemàtiques, materials didàctics per a ús propi o d'uns altres i comentaris de 

textos amb contingut matemàtic) de l'àmbit personal, acadèmic, social o professional en diversos 

formats i suports, cuidant els seus aspectes formals, aplicant les normes de correcció ortogràfica 

i gramatical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació 

comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no 

discriminatori. 

1.8. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts de forma contrastada i organitzar la 

informació obtinguda mitjançant diversos procediments de síntesis o presentació dels continguts; 

per a ampliar els seus coneixements i elaborar textos de l'àmbit personal, acadèmic, social o 

professional i del nivell educatiu, citant adequadament la seua procedència. 

1.9. Realitzar de manera eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i proposar 
accions sent conscient es les seues fortaleses i febleses, mostrar curiositat i interés durant el seu 

desenvolupament i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives. 

1.10. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de recursos i temps 

ajustada als objectius proposats, adaptar-ho a canvis i imprevistos transformant les dificultats en 

possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final i comunicar de manera 

personal els resultats obtinguts. 

1.11. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats 

amb els coneixements del nivell educatiu, analitzar els coneixements, habilitats i competències 

necessàries per al seu desenvolupament i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos 

per a generar alternatives davant la presa de decisions vocacional. 

1.12. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb 

eficàcia i responsabilitat, fer costat a companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les 

seues aportacions i utilitzar el dialogue igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. 



1.13. Buscar i seleccionar a partir d'una estratègia de filtrat i de forma contrastada en mitjans 

digitals com a pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies on-line, etc., registrant-la 

en paper de manera acurada o emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i serveis 

de la xarxa. 

1.14. Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva compartint 

informació i continguts digitals i utilitzant les eines de comunicació TIC, serveis de la web social 

i entorns virtuals d'aprenentatge. Aplicar bones formes de conducta en la comunicació i previndre, 

denunciar i protegir a uns altres de les dolentes practiques com el ciberabús. 

1.15. Crear i editar continguts digitals com a documents de text o presentacions multimèdia amb 

sentit estètic utilitzant aplicacions informàtiques d'escriptori per a elaborar informes relatius a 

investigacions matemàtiques i materials didàctics per a ús propi o d'uns altres. BL2.1. Interpretar 

els nombres racionals i utilitzar-los en situacions comercials, socials, científiques i artístiques 

(trobar pautes de bellesa a través dels números en: *fi, fractals, etc.), de mesura, expressió, 

comparació i descripció de conceptes numèrics. 

2.2. Operar amb els nombres racionals utilitzant estratègies de calcule (mental, estimació, ús de 

calculadores, aplicacions d'escriptori, web o per a dispositius mòbils, etc.) i els procediments 

(algorismes convencionals o uns altres) més adequats segons la naturalesa del calcule, per a 

avaluar resultats, extraure conclusions i prendre decisions en situacions comercials, socials, 

científiques i artístiques (trobar pautes de bellesa a través dels números: 𝜙, fractals,etc.) i unes 

altres. 

2.3. Expressar en llenguatge algebraic regles que descriuen successions numèriques i relacions 

funcionals a través de formules i equacions, en situacions comercials, socials, científiques i 

artístiques (trobar pautes de bellesa a través dels números: 𝜙, fractals, etc.), podent-se recolzar en 

mitjans tecnològics (sensors, calculadores gràfiques, etc.) que ajuden a identificar millor aquestes 

situacions. 

2.4. Manipular el llenguatge algebraic en les operacions amb polinomis, la transformació 

d'expressions, les identitats notables, la resolució d'equacions i sistemes d'equacions i les funcions 

amb els procediments (algorismes numèrics, gràfics, algebraics o altres) més adequats, per a 

resoldre situacions comercials, socials, científiques i artístiques (trobar pautes de bellesa a través 

dels números: 𝜙, fractals, etc.) que requerisquen generalització. 

3.1. Analitzar les característiques i propietats de les figures i cossos geomètrics (costats, cares, 

vèrtexs, arestes, angles, seccions, simetries, raó de semblança, coordenades geogràfiques, etc.) 

utilitzant diferents materials (varetes, espills, trames, geoplans, cossos solguts, envasos, material 

encunyació, etc.) i eines adequades (calculadores gràfiques, aplicacions d'escriptori, web o per a 

dispositius mòbils, com a programes de geometria dinàmiques), per a descriure situacions 

geomètriques de les matemàtiques i d'altres àrees, art (frisos, mosaics, pintura, escultura), 

arquitectura (relació àuria, plans, estructures espacials, etc.), ciències (formes, simetries,etc.), 

reconeixent la seua bellesa. 

3.2. Mesurar i calcular angles, longituds, superfícies i volums en el pla i en l'espai, utilitzant les 

unitats, els instruments de mesura, les eines (calculadores gràfiques, aplicacions d'escriptori, web 

o per a dispositius mòbils, com a programes de geometria dinàmiques), estratègies i formules més 

adequades, així́ com els teoremes de Pitàgores i Tales, per a prendre decisions en situacions 

geomètriques de les matemàtiques i d'altres àrees (recorreguts urbans, estudi de plans i mapes 

adequats al seu nivell, arquitectura, manifestacions artístiques, percepció espacial, etc.). 

3.3 Descriure els elements geomètrics propis del nivell que apareixen en les manifestacions 

artístiques més significatives de la pintura, escultura i mitjans audiovisuals i justificar el seu valor 

com a part del patrimoni artístic i cultural, argumentant de forma critica les seues idees, opinions 

i preferències a través del dialogue i la reflexió. 

4.1. Interpretar relacions funcionals (lineals i quadràtiques) expressades en llenguatge algebraic 

o gràfic, descrivint les seues propietats (creixement, decreixement, màxims, mínims, punts de tall, 

etc.) en contextos personals, socials, professionals o científics. 



4.2. Analitzar relacions quantitatives i numèriques (taules, gràfiques i equacions) per a modelitzar 

funcions lineals i quadràtiques, en contextos personals, socials, professionals o científics, 

utilitzant les eines adequades (calculadores gràfiques, aplicacions d'escriptori, web o per a 

dispositius mòbils). 

5.1 Analitzar informacions estadístiques unidimensionals de fenòmens socials, econòmics o 

científics (sondejos d'opinió, enquestes de consum, eficàcia de fàrmacs, experiments dissenyats a 

l'aula, etc.) descrivint-les mitjançant taules, paràmetres, gràfics o diagrames, utilitzant les eines 

adequades (calculadora, aplicacions d'escriptori, web o per a dispositius mòbils, com a fulles de 

calcule), per a elaborar informes i extraure conclusions. 

5.2. Analitzar fenòmens aleatoris relacionats amb l’entorn pròxim (jocs d’atzar, herència genètica, 

fenòmens meteorològics, etc.), aplicant-hi diferents estratègies (diagrames d’arbre, recomptes 

sistemàtics o disseny d’experiments), utilitzant materials diversos (calculadora, daus, monedes, 

ruletes, etc.) i calcular probabilitats per a prendre decisions. 

 

b) Instruments d’avaluació. 

Per a avaluar als alumnes utilitzem diferents estratègies i instruments d'avaluació: 

- Observació del treball diari 

- Preguntes orals on expliquen els seus procediments 

- Revisió dels treballs fets pels alumnes a casa i en classe 

- Proves escrites i orals. 

- Produccions de l'alumnat. 

 

c) Criteris de qualificació 
Es realitzarà una prova escrita per unitat o bloc temàtic; en cada avaluació com a mínim es 

realitzaran dues proves escrites. Si el professor ho considera oportú es podrá realitzar també una 

prova global per avaluació. 

 

- La nota final d’avaluació (NFA) es calcularà de la següent manera:  NFA = NMEX*0.80 + 

NMAC*0.20   , 

 

on NMEX és la nota mitjana ponderada de les proves parcials o altres tipus de tasques orals o 

escrites. En altres paraules, NMEX, correspon a la nota de conceptes i procediments.  

 

NMAC és la nota de actitud y treball de l’avaluació, basada en l’observació diària, que inclourà 

la realització de deures,llibretes, comportament, assistència, participación activa en classe, … 

 

Si NFA < 5, l’avaluació tindrà una qualificació de “Suspens” i per tal de recuperar l'avaluació 

suspesa, es realitzarà una prova escrita durant la següent avaluació amb tots els continguts 

inmpartits a la dita avaluació. 

La  qualificació de les recuperacions  respecte a la de l'avaluació, será de un cinc si estava suspés 

i ha aprobat. 
 

- La nota final del curs ordinària (NFCO) serà la mitjana aritmética de les tres notes 

d'avaluació, és a dir:  

 

𝑵𝑭𝑪𝑶 =
𝑵𝑭𝑨𝟏+𝑵𝑭𝑨𝟐+𝑵𝑭𝑨𝟑

𝟑
   

 

i cal que aquesta siga igual o superior a 5 (𝑁𝐹𝐶𝑂 ≥ 5)  i que cap de les tres notes finals 

d’avaluació siga inferior a 4 .Per a aquells alumnes que no aproven es realitzarà una prova 
extraordinària. 

 

- Recuperació a la prova extraordinària: als alumnes que en l'avaluació final ordinària no hagen 



superat l'assignatura se'ls entregarà unes tasques orientatives per a poder aprovar la prova 

extraordinària. Aquest treball és voluntari i s'entregarà en la convocatòria extraordinària 

juntament amb l'examen de recuperació i es tindrà en compte a l'hora de qualificar a l'alumne, 

sempre en sentit positiu, és a dir, podrà pujar la nota de l'examen si el treball està ben fet i complet 

però en cap cas es baixarà la nota de l'examen si no s'entrega. 

Es recuperarà l'assignatura si la qualificació de l'examen i el treball és 5 o superior a 5. 

 

Recuperació de les matemàtiques pendents de cursos anteriors: l’alumne que cursant 2n 

d'ESO tinga l’assignatura de Matemàtiques de 1r ESO  pendent d'aprovar: 

Aprovarà l'assignatura de Matemàtiques de 1r de l'ESO  si supera almenys dues de les tres 

avaluacions de l'assignatura de Matemàtiques de 2n de l'ESO en el present curs. 

En cas de no superar les dues primeres avaluacions de l'assignatura de Matemàtiques de 2n de 

l'ESO, es realitzarà una prova d'assignatures pendents en la primera quincena de  maig. 

Si, en finalitzar el curs, l'alumne no haguera aprovat l'assignatura per cap dels llits anteriors, ni 
haguera aprovat l'assignatura de 2n ESO, aquest tindria dret a realitzar una prova extraordinària, 

tenint dret a optar per recuperar l'assignatura del present curs (2n ESO) i  del curs 1r ESO . 

 

 

 

d) Activitats de reforç i ampliació. 
 

Es realitzaran  totes les setmanes sessions de càlcul mental i o al final de cada bloc temàtic, 

avans de fer léxamen, es fara una fixa de   de problemas de reforc i ampliació  del tema en 

questió.  

 

 

 


