CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: BIOLOGIA I GEOLOGIA
ASSIGNATURA : BIOLOGIA I GEOLOGIA
NIVELL: 3r ESO
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
L'alumne ha de realitzar per a cada tema un seguit de tasques
obligatòries, la presentació de les quals és condició per a aprovar
l'avaluació, les quals tindran una valoració de 1,5 punts sobre el total de la
nota del tema. Així mateix l'alumne ha de presentar també altres tasques
les quals repercutiran en 1,5 punts sobre el total de la nota.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Per a cada unitat didàctica es realitzaran dues proves; una oral i una
d'escrita.
La primera tindrà una valoració d'un 20% sobre el total de la nota de la
unitat mentre que la segona suposarà una valoració del 50% de la nota.
NOTA D'AVALUACIÓ
Per a cada unitat didàctica es valorarà un 30% de la nota de treballs
(explicat en l'apartat previ) i un 70% de la nota correspondrà a la nota de
les proves (explicat en l'apartat anterior).
Per a la nota de cada avaluació es realitzarà una mitjana aritmètica de les
notes obtingudes en cadascuna de les unitats didàctiques avaluades.
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'hauran 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. També es valorarà
l'evolució de l'alumne durant el curs amb un 5% de la nota.
PENDENTS
Atesos els canvis normatius i curriculars del curs actual la recuperació de
pendents es realitzarà mitjançant prova escrita en les convocatòries
previstes amb col·laboració amb el departament de Física i Química,
també involucrat en el procés.

