CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: FÍSICA I QUÍMICA
ASSIGNATURA : CULTURA CIENTÍFICA
NIVELL: 1r Batxillerat
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Per a realitzar l´avaluació de l´alumne, es consideraran els procediments següents:
- Proves escrites
- Elaboració de treballs individuals i de grups; en alguns casos s´avaluarà l´exposició oral d
´alguns d'aquests treballs.
- Recerca de material bibliogràfic, informàtic, notícies presents als mitjans de comunicació.
-Comentaris de textos científics
-Interes i participació de l´alumne tant per les activitats de classe com per les que es
desenvolupin fora de l´aula (sala d´ordinadors, sortides, xerrades...)

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
L'avaluació serà continua
S'avaluaran els diferents blocs que es treballen al llarg del curs mitjançant proves escrites i/o
entregues de treballs que suposaran un 90 % de la nota.
El 10% restant de la nota tindrà en compte el treball a l'aula, les intervencions, l'actitud i qualsevol
altra tasca que el professor encomani als alumnes.
A cada avaluació es faran un mínim de dues proves escrites i/o treballs.
La nota de cada avaluació serà la mitjana de les les notes de les proves fetes durant l'avaluació.
Avaluació ordinària : La nota serà la mitjana de totes les notes de les proves / treballs al llarg del
curs.
RECUPERACIONS
Es faran proves de recuperació pels alumnes que no puguin superar la matèria . Es farà una
recuperació de cada avaluació i una al final del curs de tot el contingut.
Setembre
Se'ls donarà una feina d'estiu. La presentació de la feina correctament feta suposarà un 10% de
la notal. El 90% restant serà de la prova de setembre. Si es presenta a la prova i la nota de
setembre és inferior a la de juny, es farà la mitjana de les dues.
PENDENTS
Disposaran de dues oportunitats, una a cada tanda d'exàmens de pendents. A cada examen hi
entrarà tota la matèria del curs.

