MATEMÀTIQUES ·3r d' ESO
Criteris d’avaluació
MATERIAL QUE CADA ALUMNE/A HA DE PORTAR A CLASSE:





Llibreta, o bé fulls quadriculats ben organitzats dins d'un carpesà o carpeta.

El llibre
Estoig (llapis, bolígrafs, goma d'esborrar, tisores, colors).
Calculadora científica i regle sempre. Quan s’indiqui: esquadra o cartabó, transportador d'angles,
compàs, etc.

AVALUACIÓ TRIMESTRAL
Cada trimestre tindrà una nota que s'obtindrà de la següent manera:
BLOCS AVALUATIUS:


Examen trimestral 30 %. Serà la nota obtinguda a l'examen
trimestral.



Exàmens parcials 30 %. Serà la mitjana de les notes dels
exàmens i/o activitats avaluatives que s'hagin dut a terme al
llarg del trimestre per avaluar els continguts treballats i les
competències.



Treballs 20%. Correspondrà a la mitjana de les notes
obtingudes en els treballs on s'avaluaran continguts
matemàtics, expressió escrita i expressió oral.



Feina Personal 10%. Es poden avaluar deures, apunts,
activitats individuals o en grup, dutes a terme a classe i o a
casa.



Actitud 10%. S'avaluarà l'actitud a classe. L'acumulació de
dues faltes greus per trimestre determina que la nota d'actitud
sigui de 0 punts. La falta de puntualitat, la no assistència a
classe, no portar el material, treure el mòbil o portar auriculars, molestar els companys o xerrar, en
definitiva, destorbar el bon funcionament de la classe baixaran la nota final. Es valorarà el bon
comportament i la participació a classe.

Arrodoniment de la nota trimestral: les notes finals de trimestre són nombres enters. En cas d'aprovar
s'arrodonirà a l'enter superior a partir del decimal 0,8. L'aprovat serà una nota igual o major que 5.
Restriccions per a fer mitjana trimestral:
 Per tal de fer mitjana entre blocs, cal que l'alumne/a obtingui una nota superior a 3 en cadascun dels 4
blocs.
 S'han d'haver entregat tots els treballs
 Si es suspenen tots els exàmens parcials i el trimestral, no s'aprova l'assignatura.

NOTA FINAL: CRITERIS PER APROVAR EL CURS


La nota final del curs s'obtindrà fent mitjana de les notes dels tres trimestres sempre que les notes
de cada trimestre siguin superiors a 3.



Hi haurà un examen de recuperació per cada trimestre (1er trimestre passat nadal, segon trimestre
passat setmana santa i tercer trimestre al Juny). Aquesta convocatòria també servirà per pujar nota.



Per aprovar cal que el valor de la mitjana sigui superior o igual a 5 en cas contrari cal anar a la
recuperació de setembre.



La nota d'avaluació extraordinària, al setembre, es calcularà de la següent manera: 60% examen de
suficiència, 35% deures d'estiu i 5% l'avaluació de l'alumne al llarg del curs. S'ha de treure més d'un
3 tant a l'examen com al dossier per tal que es faci mitjana.

