
 

 

ASSIGNATURA: Matemàtiques   CURS: 1r d’ESO 

 

CRITERIS DE CALIFICACIÓ 

 
 

Avaluació ordinària: 
 

- L’avaluació final ordinària es farà a partir de les evidències d’aprenentatge que 
havien recollit dels alumnes abans de la suspensió de les activitats lectives 

presencials, tenint en compte les notes de la primera i segona avaluació. 
- Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir 

de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials es consideren 

exclusivament per augmentar la qualificació també podran recuperar les 
qualificacions negatives de curs actual. 

- Totes les activitats realitzades durant aquest període tindran una nota tenint en 

compte la freqüència d’entrega de les activitats, la presentació dins el termini 

establert per cada professor i que les tasques estiguin realitzades correctament. 

- Per calcular la nota final es tindran en compte la mitjana de la primera i segona 

avaluació i la nota de la tercera avaluació servirà per augmentar aquesta 

mitjana. La nota final mai podrà ser inferior a la mitjana de la primera i segona 

avaluació. 

 
Recuperació de matèries d’altres cursos:  

 
• No cal. 

 
 

Avaluació extraordinària Setembre:  
 

- Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre. 
- A l'avaluació final extraordinària els alumnes seran avaluats tenint en consideració 

només els objectius, continguts, criteris d’avaluació i estàndards avaluables i el 
grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la suspensió de les 

activitats lectives presencials. 
- S’elaborarà un pla de reforç individualitzat tenint en compte les circumstàncies de 

cada alumne durant el període de suspensió de les activitats presencials per 

facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una 
avaluació negativa.  

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TREBALLATS AL PRIMER I SEGON TRIMESTRE 

 

Primer d’ESO  

 

Tema 1 – Els nombres naturals  

• Codificar nombres en diferents sistemes de numeració (romà i decimal).   
• Establir equivalències entre els diferents ordres d’unitats del Sistema Mètric Decimal.   
• Llegir i escriure nombres grans (milions, miliards, bilions, etc).  
• Aproximar nombres, per arrodoniment, a diferents ordres d’unitats.   



 

 

• Resoldre expressions amb parèntesi, amb claudàtors i operacions combinades.  
• Resoldre problemes aritmètics amb nombres naturals que requereixen dues o més 
operacions.   

 Tema 2 – Potències i arrels   

• Expressar com a potència una multiplicació reiterada. Traduir productes de factors iguals en 
forma de potència i viceversa.  
• Calcular potències d’exponent natural.  
• Calcular potències de base 10 i comprendre la seva utilitat per expressar nombres molt grans 
o molt petits.  
• Reduir expressions aritmètiques i algebraiques senzilles amb potències: producte i quocient 
de potències de la mateixa base, potència d’una altra potència, etc.   
• Escriure la descomposició polinòmica d’un nombre i expressar nombres grans en forma 
abreujada.   
• Calcular, per tempteig, arrels quadrades senceres.   
• Resoldre problemes senzills mitjançant el càlcul d’arrels quadrades.   

 Tema 3 – Divisibilitat  

• Reconèixer si un nombre és múltiple o divisor d’un altre.   
• Obtenir els divisors d’un nombre.   
• Iniciar la sèrie de múltiples d’un nombre.   
• Identificar els nombres primers menors que 50 i justificar per què ho són.  
• Conèixer els criteris de divisibilitat per 2, per 3 i per 5 i saber aplicar-los.   
• Descompondre nombres en factors primers.   
• Obtenir el mín.c.m i el màx.c.d de dos nombres en casos molt senzills, mitjançant el càlcul 
mental o a partir de la seva descomposició en factors primers.   
• Resoldre problemes en els quals es requereix aplicar els conceptes de múltiple, divisor, 
mín.c.m i màx.c.d.  

 Tema 4 – Els nombres enters   

• Utilitzar els nombres enters per quantificar i transmetre informació relativa a situacions 
quotidianes.   
• Distingir els nombres naturals dels que no ho són dins un conjunt de nombres enters.  
• Ordenar sèries de nombres enters i associar-los als punts corresponents de la recta 
numèrica.   
• Calcular el valor absolut d’un nombre enter. Conèixer el concepte oposat. Identificar parells 
d’oposats i reconèixer els seus llocs en la recta numèrica.  
• Realitzar sumes i restes amb nombres enters.   
• Conèixer la regla dels signes i aplicar-la en multiplicacions i divisions amb nombres enters.   
• Calcular potències naturals de nombres enters.   
• Resoldre problemes amb nombres enters.   
• Aplicar correctament la jerarquia d’operacions en el càlcul amb nombres enters (expressions 
amb operacions combinades).  

Tema 11 – Rectes i angles  

  



 

 

• Conèixer els conceptes de punt, recta, semirecta, segment i pla i utilitzar procediments per 
dibuixar-los.  
• Conèixer les propietats de la recta respecte al punt o punts per on passa i utilitzar els 
procediments adequats per al traçat de rectes paral·leles i perpendiculars.  
• Construir la mediatriu d’un segment i conèixer la característica comuna a tots els seus punts.  
• Construir la bisectriu d’un angle i conèixer la característica comuna a tots els seus punts.  
• Reconèixer, classificar i anomenar angles segons la seva obertura i posicions relatives.  
• Anomenar els diferents tipus d’angles determinats per una recta que talla a dos paral·lels i 
identificar relacions d’igualtat entre ells.  
• Utilitzar correctament el transportador per mesurar i dibuixar angles.  
• Utilitzar les unitats del sistema sexagesimal i les seves equivalències.  
• Sumar i restar mesures d’angles expressats en forma complexa.  
• Multiplicar i dividir la mesura d’un angle per un nombre natural.  
• Conèixer el valor de la suma dels angles d’un polígon i utilitzar-lo per realitzar mesuraments 
indirectes d’angles.  
• Conèixer les relacions entre angles inscrits i centrals en una circumferència i utilitzar-los per 
resoldre senzills problemes geomètrics.  

Tema 12 – Figures geomètriques  

• Reconèixer els diferents tipus de línies poligonals i distingir-les de les línies no poligonals.  
• Reconèixer un polígon entre diverses figures, classificar-lo segons el nombre de costats.  
• Reconèixer i dibuixar els eixos de simetria de figures planes.  
• Classificar triangles segons els seus costats i segons els seus angles i justificar el perquè.  
• Dibuixar un triangle d’una classe determinada (per exemple, obtusangle i isòsceles).  
• Atesos tres segments, decidir si amb ells es pot construir un triangle; en cas positiu, construir-
lo i ordenar els seus angles de menor a major.  
• Identificar i dibuixar les mediatrius, les bisectrius, les mitjanes i les altures d’un triangle, així 
com els seus punts de tall, i conèixer algunes de les seves propietats.  
• Construir les circumferències inscrites i circumscrita a un triangle i conèixer algunes de les 
seves propietats.  
• Reconèixer els paral·lelograms a partir de les seves propietats bàsiques (paral·lelisme de 
costats oposats, igualtat de costats oposats, diagonals que es tallen en el seu punt mitjà).  
• Identificar cada tipus de paral·lelogram amb les seves propietats característiques.  
• Descriure un quadrilàter donat, aportant propietats que el caracteritzen.  
• Traçar els eixos de simetria d’un quadrilàter.  
• Traçar els eixos de simetria d’un polígon regular donat.  
• Distingir polígons regulars de no regulars i explicar per què són d’un tipus o un altre.  
• Reconèixer la posició relativa d’una recta i una circumferència a partir del radi i la distància 
del seu centre a la recta, i les dibuixa.  
• Reconèixer la posició relativa de dues circumferències a partir de les seves ràdios i la distància 
entre els seus centres, dibuixar-les.  
• Ateses les longituds dels tres costats d’un triangle, reconèixer si és rectangle, acutangle o 
obtusangle.  
• Calcular el costat desconegut d’un triangle rectangle coneguts els altres dos.  
• En un quadrat o rectangle, aplicar el teorema de Pitàgores per relacionar la diagonal amb els 
costats i calcular l’element desconegut.  
• En un rombe, aplicar el teorema de Pitàgores per relacionar les diagonals amb el costat i 
calcular l’element desconegut.  
• En un trapezi rectangle o isòsceles, aplicar el teorema de Pitàgores per establir una relació 
que permeti calcular un element desconegut.  



 

 

• En un polígon regular, utilitza la relació entre ràdio, apotema i costat per a, aplicant el 
teorema de Pitàgores, trobar un d’aquests elements a partir dels altres.  
• Relacionar numèricament el radi d’una circumferència amb la longitud d’una corda i la seva 
distància al centre.  
• Aplicar el teorema de Pitàgores en la resolució de problemes geomètrics senzills.  
• Identificar políedres, anomenar-los adequadament (prisma, piràmide) i reconèixer els seus 
elements fonamentals.  
• Identificar cossos de revolució (cilindre, con, esfera) i reconèixer els seus elements 
fonamentals.  

Tema 5 – Els nombres decimals 

• Llegir i escriure nombres decimals.   
• Ordenar sèries de nombres decimals, associant-los amb els corresponents punts de la recta 
numèrica.  
• Arrodonir nombres decimals a l’ordre d’unitats indicat.   
• Realitzar operacions bàsiques amb nombres decimals: suma, resta, multiplicació i divisió.  
• Calcular, per tempteig,  l’arrel quadrada de nombres decimals amb l’aproximació que sigui 
indicada.  
• Resoldre expressions amb operacions combinades entre nombres decimals.   
• Resoldre problemes aritmètics amb nombres decimals, que requereixen una o més 
operacions.  

Tema 6 – El Sistema Mètric Decimal  

• Saber identificar quines de les qualitats dels objectes són magnituds.   
• Associar a cada magnitud la unitat de mesura que li correspon.   
• Conèixer les equivalències entre els diferents múltiples del metre, el litre i el gram.  
• Realitzar canvis d’unitat de quantitats de longitud, capacitat i massa.   
• Transformar quantitats de longitud, capacitat i pes de forma complexa a incomplexa, i 
viceversa.  
• Operar amb quantitats de forma complexa.  
• Resoldre problemes en què s’han d’utilitzat unitats de longitud, capacitat i massa.  
• Utilitzar mètodes directes per a la mesura de superfícies: càlcul d’unitats quadrades.   
• Conèixer les equivalències entre els diferents múltiples i submúltiples del metre quadrat.   
• Realitzar canvis d’unitat de quantitats de superfície de forma complexa a incomplexa, i 
viceversa.  
• Resoldre problemes en què s’han d’utilitzar les unitats de superfície.   

Tema 7 – Les fraccions  

• Representar gràficament una fracció.   
• Determinar la fracció que correspon a cada part d’una quantitat.   
• Calcular la fracció d’un nombre.   
• Identificar una fracció amb el quocient indicat entre dos nombres.   
• Passar de fracció a decimal i de decimal exacte senzill a fracció.   
• Comparar i ordenar fraccions.  
• Calcular faccions equivalents i reconèixer parells de fraccions equivalents.   
• Simplificar fraccions obtenint la fracció irreductible.   
• Resoldre problemes senzills a partir del càlcul de la fracció que representa la part d’un total.  
• Resoldre problemes en els quals es demana el valor de la part (problema directe).  



 

 

• Resoldre problemes en els quals es demana el càlcul del total (problema invers).   

Tema 13 – Àrees i perímetres  

• Calcular l’àrea i el perímetre d’una figura plana (dibuixada) donant-li tots els elements que 
necessita.  
• Calcular l’àrea i el perímetre d’un sector circular donant-li el radi i l’angle.  
• Calcular l’àrea de figures en les que ha de descompondre i recompondre per identificar una 
altra figura coneguda.  
• Resoldre situacions problemàtiques senzilles en què intervinguin àrees i perímetres.  
• Calcular l’àrea i el perímetre d’un triangle rectangle, donant-li dos dels seus costats (sensela 
figura).  
• Calcular l’àrea i el perímetre d’un rombe, donant-li les seves dues diagonals o una diagonal i el 
costat.  
• Calcular l’àrea i el perímetre d’un trapezi rectangle o isòsceles quan no se li dóna l’altura o un 
dels costats.  
• Calcular l’àrea i el perímetre d’un segment circular (dibuixat), donant-li el radi, l’angle i la 
distància del centre a la base.  
• Calcular l’àrea i el perímetre d’un triangle equilàter o d’un hexàgon regular donant-li el costat.  

 Tema 14 – Gràfics de funcions  

• Representar punts donats per les seves coordenades i obté els seus simètrics respecte als eixos 
coordenats i l’ordenada en l’origen.  
• Assignar coordenades a punts donats gràficament.  
• Reconèixer punts que compleixen una relació lineal.  
• Establir la relació lineal que compleix un conjunt de punts. Càlcul del punt mitjà.   
• Interpretar punts dins d’un context.  
• Interpretar una gràfica que respon a un context.  
• Comparar dues gràfiques que responen a un context.  
• Representar una recta a partir de la seva equació.  

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A TREBALLAR AL TERCER TRIMESTRE 

 

• Repassarem els criteris ja treballats 

CRITERIOS D’AVALUACIÓ A TREBALLAR AL PROPER CURS 

 
Com que el temari que faltarà a 1r (tema 9 proporcionalitat i percentatge , tema 10 

àlgebra i tema 15 estadística i probabilitat) es torna a fer a 2n des del començament, 
els criteris seran els mateixos que els ja establerts a 2n d’ESO. 

 

 


