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MATEMÀTIQUES 2n ESO (GRUPS B i D): 

 

En  2n d’ESO s'avaluarà l’alumnat de la manera següent: 

 Les competències específiques que es mesuren mitjançant proves escrites constituiran  un 

70% de la nota final. 

 Les competències específiques que es mesuren mitjançant el treball realitzat a classe o a 

casa constituiran un 20% de la nota final. 

 Les competències específiques que es mesuren mitjançant l'actitud i/o les intervencions a 

classe de l'alumnat constituiran un 10% de la nota final. 

 

Perquè els percentatges anteriors siguen aplicables, l'alumnat haurà d'aconseguir un mínim del 

45% del nivell d’assoliment de les competències mesurades a cada apartat.  

 

Pel que fa a les competències específiques mesurades mitjançant proves escrites, per a calcular 

la nota final de curs, s’utilitzarà la mitjana aritmètica de totes les proves realitzades durant el 

curs. Anàlogament, calcularem la nota corresponent a les competències mesurades amb el treball 

i l’actitud. 

 

No es realitzaran exàmens de recuperació al llarg del curs. 

 

 

REFORÇ DE MATEMÀTIQUES  2n ESO: 

 

En aquesta matèria s'avaluarà a l’alumnat de la següent forma: 

 Les competències específiques que es mesuren mitjançant l'actitud de l'alumnat a classe, el 

seu esforç i el seu interés per treballar constituiran el 50% de la nota. 

 Les competències específiques que es mesuren en la realització d'activitats a classe 

constituiran l’altre 50% de la nota. 

 

Perquè els percentatges anteriors siguen aplicables, l'alumnat haurà d'aconseguir un mínim del 

45% del nivell d’assoliment de competències mesurades en cada apartat.  

 

No es realitzaran exàmens de recuperació al llarg del curs. 

 



 

 

 

MATEMÀTIQUES 3r ESO: 

 

En  3r d’ESO s'avaluarà l’alumnat de la manera següent: 

 Les competències específiques que es mesuren mitjançant proves escrites constituiran  un 

70% de la nota final. 

 Les competències específiques que es mesuren mitjançant el treball fet a classe o a casa 

constituiran un 20% de la nota final. 

 Les competències específiques que es mesuren mitjançant l'actitud i/o les intervencions a 

classe de l'alumnat constituiran un 10% de la nota final. 

 

Perquè els percentatges anteriors siguen aplicables, l'alumnat haurà d'aconseguir un mínim del 

45% del nivell d’assoliment de competències mesurades en cada apartat.  

 

Pel que fa a les competències específiques mesurades mitjançant proves escrites, per a calcular 

la nota final de curs, s’utilitzarà la mitjana aritmètica de totes les proves realitzades durant el 

curs. Anàlogament, calcularem la nota corresponent a les competències mesurades amb el treball 

i amb l’actitud. 

 

No es realitzaran exàmens de recuperació al llarg del curs, excepte en casos excepcionals si així ho 

considera oportú la professora. 

 

 

 

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 4t ESO: 

 

En 4t d’ESO (*mat. Aplicades a les Ciències Socials) s’avaluarà a l’alumnat de la manera següent: 

 

 Les competències específiques que es mesuren mitjançant proves escrites constituiran  un 

70% de la nota final. 

 Les competències específiques que es mesuren mitjançant el treball fet a classe o a casa 

constituiran un 20% de la nota final. 

 Les competències específiques que es mesuren mitjançant l'actitud i/o les intervencions a 

classe de l'alumnat constituiran un 10% de la nota final. 

 

Perquè els percentatges anteriors siguen aplicables, l'alumnat haurà d'aconseguir un mínim del 

45% del nivell d’assoliment de les competències mesurades en cada apartat.  

 

Pel que fa a les competències específiques mesurades mitjançant proves escrites, per a calcular 

la nota final de curs, s’utilitzarà la mitjana aritmètica de totes les proves realitzades durant el 

curs. Anàlogament, calcularem la nota corresponent a les competències mesurades amb el treball 

i amb l’actitud. 

 

No es realitzaran exàmens de recuperació al llarg del curs, excepte en casos excepcionals si així ho 

considera oportú la professora. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 

 

En els cursos d'ESO no hi haurà convocatòria extraordinària. 

 

PENDENTS 

És la professora del curs actual qui decidirà si l’alumne/a recupera o no l’assignatura pendent del 

curs passat.  

 

Per a prendre aquesta decisió, es tindrà en compte el següent: 

 Al llarg del curs, es realitzaran exàmens parcials de l’assignatura pendent i es facilitarà a 

l’alumnat el material addicional de repàs del curs anterior necessari per a afavorir la seua 

recuperació. 

 Si l’alumne/a aprova el curs actual, l’assignatura pendent quedarà recuperada 

automàticament. 

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
(Decret  104/2018 de 27 de Juliol del Consell i l’Ordre 20/2019 de 30 d’Abril) 

 Codocència a l’aula (2n d’ESO). 

 Coordinació amb l’equip docent del grup. 

 Realització d’adequacions de la programació didàctica, a més de les adaptacions curriculars 

de distint grau de significativitat per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport 

educatiu. 

 Col·laboració amb distints  organismes per a afavorir la integració i millora en 

l’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats (ONCE, educadores socials, sanitat...). 

 Coordinació amb el professorat del departament. 

 


