CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: BIOLOGIA I GEOLOGIA
ASSIGNATURA : BIOLOGIA I GEOLOGIA
NIVELL: 1r ESO
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Quadern de classe: L'alumne ha de disposar un quadern on prendrà les anotacions i
realitzarà els exercicis propostes diàriament a classe. El quadern haurà d'estar al dia i
podrà ser demanat a qualsevol moment durant el curs.
Treballs, pràctiques i projectes: L'alumne ha de lliurar els treballs, tasques
encomanades pels projectes d'aula i informes de pràctiques la data indicada pel
professor, es valorarà la correcta presentació dels mateixos. Durant les activitats de
caire pràctic, es tendrà en compte la participació de l'alumne durant l'execució de les
mateixes.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
A cada avaluació es faran un mínim de 3 proves escrites a l'acabament de cada una
de les unitats didàctiques, el resultat de l'avaluació en quant a les proves escrites
serà el mateix de fer la mitjana aritmètica de totes les proves escrites realitzades a
l'avaluació.
S'avaluarà com a mínim una vegada per avaluació el quadern de classe tenint en
compte la presentació, estructuració i contingut.
També es farà un seguiment de l'actitud de l'alumne així com la realització de les
feines encomanats a classe.
L'actitud a classe també serà valorada a la nota final, l'alumne ha de presentar un
bon comportament, interès i respecte en front a l'assignatura i cap als seus
companys.

NOTA D'AVALUACIÓ
Els criteris de qualificació es basaran en l'assoliment dels objectius generals
de l'àrea i en els objectius i continguts mínims que figuren a la programació.
En general se seguirà el següent esquema:
a) Proves escrites a l'acabament de cada bloc o unitat didàctica: 70% de la
nota d'avaluació.
b) Activitats dins l'aula i fora 10% de la nota.
c) Quadern de treball i treballs d'ampliació 10% de la nota.
d) Comportament i interès per l'assignatura: 10%de la nota.
En el cas que una avaluació no es pugui valorar i qualificar alguns dels
apartats indicats,s'utilitzaran els altres o la informació disponible per obtenir

una qualificació global. A l'avaluació final s'avaluaran tots els apartats.
RECUPERACIONS
Les avaluacions suspeses durant el curs es podran recuperar amb les altres
avaluacions suspeses, sempre i quan la mitjana de totes les avaluacions sigui
igual o superior a 5.
Per la convocatòria de setembre s'haurà d'entregar les activitats proposats
el dia de l'examen, això suposarà un 25% de la nota final. La prova escrita
suposarà el 70% del total de la nota. I es valorarà l'evolució de l'alumne
durant el curs amb un 5% de la nota.

PENDENTS
L'alumne podrà recuperar l'assignatura fent l'examen corresponent a les
diferents convocatòries.

