
 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2022-2023 
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Etapa: ESO Curs:   2n d’ESO 

Matèria: Mates (optativa) 

Professor/a: Jordi Lardies 

 

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins la nota de l’avaluació 

1a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Prova 1 Tema 1. ● Prova amb 10 preguntes entre teoria i 
exercicis i problemes 

40% 

Prova 2 Tema 2. ● Prova amb 10 preguntes entre teoria i 
exercicis i problemes 

40% 

Actitud  Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, 
comportament, seguiment de la matèria, 

realització d’activitats i deures, etc.) 
20% 

  ● Revisió de llibretes a l’acabar l’avaluació Arrodoneix 
la nota 
final de 

l’avaluació 

 

2a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

 Prova 1 Tema 1. ● Prova amb 10 preguntes entre teoria i 
exercicis i problemes 

40% 

 Prova 2 Tema 2. ● Prova amb 10 preguntes entre teoria i 
exercicis i problemes 

40% 

Actitud  Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, 
comportament, seguiment de la matèria, 

realització d’activitats i deures, etc.) 
20% 

  ● Revisió de llibretes a l’acabar l’avaluació Arrodoneix 
la nota 
final de 

l’avaluació 
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3a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Prova 1 Tema 1. ● Prova amb 10 preguntes entre teoria i 
exercicis i problemes 

40% 

Prova 2 Tema 2. ● Prova amb 10 preguntes entre teoria i 
exercicis i problemes 

40% 

Actitud  Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, 
comportament, seguiment de la matèria, 

realització d’activitats i deures, etc.) 
20% 

  ● Revisió de llibretes a l’acabar l’avaluació Arrodoneix 
la nota 
final de 

l’avaluació 

Observacions: 

Càlcul de la nota final de la matèria 

La nota final de la matèria es calcula fent la mitjana de les tres avaluacions.  

 

Recuperació 

La recuperació a final de curs 

Avaluació Activitats de recuperació Qualificació 

Prova 
escrita 

Prova de recuperació amb tota la matèria estudiada la 

llarg del curs si no dóna un promig de les avaluacions 

de 5 

Un 5 per aprovar o bé 
un 3 si els apunts 
presentats estan molt 
bé 

Tasques de 
recuperació  

Presentar els apunts presos al llarg del curs Puja la nota fins a 2 
punts 

 

 


