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BIOLOGIA I GEOLOGIA

INSTRUMENTS AVALUACIÓ I CRITERIS D´AVALUACIÓ

Per qualificar el grau de desenvolupament de les capacitats especificades als objectius del curs, s’aplicaran els següents percentatges:

FINS 7 PUNTS:

 Quadern de classe, treballs o activitats pràctiques.........30%

 Actitud i comportament...................................................10%

 Proves escrites................................................................60%

Perquè estos percentatges puguen aplicar-se, és necessari que la nota obtinguda en les proves escrites siga igual o superior a 3.5 sobre 10. En cas contrari, la 
qualificació serà d’insuficient i l’alumne haurà de recuperar els continguts avaluats a esta prova.

FINS 3 PUNTS:

 Projecte.........................................................................100%

La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per aprovar l'assignatura. La no realització implicarà el suspés 
malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat.

 Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen.

 L'alumne podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes sense justificar és igual o superior al 10%

Avaluació per trimestres

Es podran fer dos exàmens en cada trimestre i amb la mitjana (aritmètica o ponderada) dels dos, s´obtindrà la nota del trimestre. Encara que determinades unitats 
podran avaluar-se mitjançant un treball individual o per grups.

Serà necessari tindre una nota igual o superior a 3.5 per poder fer mitjana amb els exàmens del trimestre.

Cada trimestre, una vegada s'ha fet l'avaluació, es podrà fer una prova de recuperació.

Avaluació final

Serà la mitjana de les tres avaluacions

Avaluació extraordinària



En cas de no obtindre la qualificació d'aprovat al juny es podrà optar a una segona opció en la convocatòria extraordinària de Juny/Juliol, realitzant un examen de 
tot el temari. 

Les notes que apareixeran al butlletí, seran aproximacions d'aquelles obtingudes bé en una avaluació o bé al final. S'aproximaran al nombre sencer superior 
sempre que la part decimal sigui igual o superior a 5 dècimes.

TALLER APROFUNDIMENT

 INSTRUMENTS AVALUACIÓ (PERCENTATGES)
• Quadern de classe...........................15%

• Actitud i comportament....................10%

• Treballs o activitats pràctiques.........75%
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7.b.- INSTRUMENTS AVALUACIÓ 

• Quadern de classe...................................10%

• Treballs o activitats pràctiques.................15%

• Actitud i comportament.............................10%

• Proves escrites.........................................65%

• Les faltes d'ortografia  es penalitzaran amb 0,05 punts,  fins a  1
punt, en qualsevol examen.

• L'alumne podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre
de faltes sense justificar és igual o superior al 10%

 La realització de les activitats  i/o treballs  és obligatòria  i  per  tant
condició imprescindible per aprovar l'assignatura.  La no realització
implicarà  el  suspés malgrat  que la  qualificació  dels  exàmens siga
d'aprovat

7.c.- CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Avaluació per trimestres

Es podran fer dos exàmens en cada trimestre i  amb la mitjana (aritmètica o ponderada)
dels dos, s´obtindrà la nota del trimestre. Encara que determinades unitats podran avaluar-
se mitjançant un treball individual o per grups.

Serà  necessari  tindre  una  nota  igual  o  superior  a  3.5  per  poder  fer  mitjana  amb els
exàmens del trimestre.

Tots  els  trimestres  es podrà  fer,  amb posterioritat  a  l'avaluació,  una  prova  de
recuperació.

Avaluació final

La qualificació serà la mitjana de les tres avaluacions.

Avaluació extraordinària

En cas de no obtindre la qualificació d'aprovat al juny es podrà optar a una segona opció
en la convocatòria extraordinària de Juny/Juliol, realitzant un examen de tot el temari.

Les notes que apareixeran al butlletí, seran aproximacions d'aquelles obtingudes bé en
una avaluació o bé al final. S'aproximaran al nombre sencer superior sempre que la part
decimal sigui igual o superior a 5 dècimes.

Ja  que el  procés  d’avaluació  és  continu  i  individualitzat,  s’ha  considerat  la  necessitat
d’establir diferents tipus de recuperació, segons les característiques de l’alumne: 

• Quan es considere que l’alumne ha d’augmentar el coneixement dels continguts
conceptuals, es podrà proposar la realització de activitats de reforç o de treballs,
que l’alumne haurà d’entregar dins d’un termini determinat. 

• També es proposaran activitats de reforç o treballs per recuperar els continguts
procedimentals i las activitats pràctiques.

• Es farà un seguiment de l’actitud de l’alumne. En cas que hi haja  una tendència
de millora, es podrà considerar recuperada una actitud negativa.
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7.b.- INSTRUMENTS AVALUACIÓ 
Per qualificar el grau de desenvolupament de les capacitats especificades
als objectius del curs, s’aplicaran els següents percentatges:

 Treballs,  quadren  de  classe,  activitats  de
classe..................................................20%

 Actitud................................................10%
 Proves escrites individuals ............70%

Perquè estos percentatges es puguen aplicar,  és necessari  que la nota
obtinguda en les proves escrites siga igual o superior a 3,5 sobre 10.
En  cas  contrari,  la  qualificació  serà  d’insuficient  i  l’alumne  haurà  de
recuperar els continguts avaluats en esta prova.

• Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts,  fins a 1
punt, en qualsevol examen.

• L'alumne podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre
de faltes sense justificar és igual o superior al 10%

 

La realització  de  les  activitats  i/o  treballs  és  obligatòria  i  per  tant
condició imprescindible per aprovar l'assignatura. La no realització
implicarà  el  suspés malgrat  que la  qualificació dels exàmens siga
d'aprovat

 

7.c.- CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Avaluació per trimestres

Es podran fer dos examens en cada trimestre i  amb la mitjana (aritmètica o ponderada)
dels  dos,  s´obtindrà la  nota  del  trimestre.  Encara  que determinades  unitats  podran
avaluar-se mitjançant un treball individual o per grups.

Serà necessari tindre una nota igual o superior a 3.5 per poder fer mitjana amb els
exàmens del trimestre.

Cada  trimestre,  una  vegada  s'ha  fet  l'avaluació,  es  podrà  fer  una  prova  de
recuperació.

Avaluació final

La nota final serà la mitjana de les tres avaluacions

Avaluació extraordinària

En cas de no obtindre la qualificació d'aprovat al juny es podrà optar a una segona
opció en la convocatòria extraordinària de Juny/Juliol, realitzant un examen de tot el
temari. No obstant s'ha de tindre en compte que només es podrà recuperar la part de
continguts que fan referència a conceptes. És a dir la nota d'actitud i procediments
romandrà intacta.

Les notes que apareixeran al butlletí, seran aproximacions d'aquelles obtingudes bé en
una avaluació o bé al final. S'aproximaran al nombre sencer superior sempre que la part
decimal sigui igual o superior a 5 dècimes.

Ja que el procés d’avaluació és continu i individualitzat, s’ha considerat la necessitat
d’establir diferents tipus de recuperació, segons les característiques de l’alumne: 

• Quan  es  considere  que  l’alumne  ha  d’augmentar  el  coneixement  dels
continguts  conceptuals,  es  podrà proposar  la  realització  de activitats de
reforç  o  de  treballs,  que  l’alumne  haurà  d’entregar  dins  d’un  termini
determinat. 

• També  es  proposaran  activitats  de  reforç  o  treballs  per  recuperar  els
continguts procedimentals i las activitats pràctiques.

• Es  farà  un seguiment  de  l’actitud de  l’alumne.  En  cas  que  hi  haja  una
tendència de millora, es podrà considerar recuperada una actitud negativa.
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7.b)    INSTRUMENTS AVALUACIÓ

L'alumnat serà avaluat , acord amb la llei, per continguts
conceptuals, actitudinals i procedimentals. Els instruments
que utilitzarem per avaluar seran:

 Treballs, quadren de classe,  activitats de

              classe.......................................15%

 Actitud....................................10%

 Proves escrites individuals.......75%

NOTA: En  cas  que  l’alumne  tinga  un  nombre  de  faltes
d’assistència igual o superior al 10% de les hores de classe
en un trimestre, podrà perdre el dret a l’avaluació contínua,
de  forma  que  solament  s’avaluarà  mitjançant  una  prova
final al mes de juny. La decisió sobre la pèrdua del dret a
l’avaluació  contínua  d’un  alumne haurà  de  prendre's  pel
Departament  de  Ciències  Naturals  en  una  reunió  de
departament.

Les faltes d´ortografia es penalitzaran amb 0.05 punts,
fins a 1 punt,  en qualsevol examen.

La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria
i  per  tant  condició  imprescindible  per  aprovar
l'assignatura.  La  no  realització  implicarà  el  suspès
malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat

 

7.c) CRITERIS QUALIFICACIÓ
Avaluació per trimestres

Es podran fer dos exàmens en cada trimestre i  amb la mitjana (aritmètica o ponderada)
dels  dos,  s´obtindrà la  nota  del  trimestre.  Encara  que  determinades  unitats  podran
avaluar-se mitjançant un treball individual o per grups.

Serà necessari tindre una nota igual o superior a 3.5 per poder fer mitjana amb els
exàmens del trimestre.

Les avaluacions suspeses es podran recuperar al mes de juny (durant la setmana
d'exàmens de recuperació)

Avaluació final

La nota final serà la mitjana de les tres avaluacions.

Avaluació extraordinària

En cas de no obtindre la qualificació d'aprovat al juny es podrà optar a una segona
opció en la convocatòria extraordinària de Juny/Juliol, realitzant un examen de tot el
temari. No obstant s'ha de tindre en compte que només es podrà recuperar la part de
continguts que fan referència a conceptes. És a dir la nota d'actitud i procediments
romandrà intacta.

Les notes que apareixeran al butlletí, seran aproximacions d'aquelles obtingudes bé en
una avaluació o bé al final. S'aproximaran al nombre sencer superior sempre que la part
decimal sigui igual o superior a 5 dècimes.
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7.c) CRITERIS QUALIFICACIÓ

Avaluació per trimestres

Es podran fer  dos exàmens en cada trimestre i  amb la mitjana (aritmètica) dels dos,  s’obtindrà la nota  del trimestre. Encara que determinades unitats podran
avaluar-se mitjançant un treball individual o per grups.

Serà necessari tindre una nota igual o superior a 3.5 per poder fer mitjana amb els  exàmens del trimestre.

Cada trimestre, una vegada s'ha fet l'avaluació, es podrà fer una prova de recuperació.

Avaluació final

Serà la mitjana de les tres avaluacions. Es  podran recuperar les avaluacions pendents durant la setmana de recuperacions de final de curs.

Avaluació extraordinària

En cas de no obtindre la qualificació d'aprovat al juny es podrà optar a una segona opció en la convocatòria extraordinària de Juny/Juliol, realitzant un examen de
tot el temari. 

Les notes que apareixeran al butlletí, seran aproximacions d'aquelles obtingudes bé en una avaluació o bé al final. S'aproximaran al nombre sencer superior
sempre que la part decimal sigui igual o superior a 5 dècimes.

7.b)    INSTRUMENTS AVALUACIÓ

L'alumnat serà avaluat , acord amb la llei, per continguts conceptuals, actitudinals i procedimentals. Els instruments que utilitzarem per avaluar seran:

 Treballs, quadren de classe,  activitats classe.......................................15%

 Actitud......................................10%

 Proves escrites individuals....75%

NOTA: En cas que l’alumne tinga un nombre de faltes d’assistència igual o superior al 10% de les hores de classe en un trimestre, podrà perdre el dret a l’avaluació
contínua, de forma que solament s’avaluarà mitjançant una prova final al mes de juny. La decisió sobre la pèrdua del dret a l’avaluació contínua d’un alumne haurà
de prendre’s pel Departament de Ciències Naturals en una reunió de departament.

Les faltes d´ortografia es penalitzaran amb 0.05 punts,  fins a 1 punt,  en qualsevol examen.

La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per aprovar l'assignatura. La no realització implicarà el suspés
malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat
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7.b.- INSTRUMENTS AVALUACIÓ 
(PERCENTATGES)

• Treballs  o  activitats  pràctiques  (quadern  de
classe, treballs i activitats pràctiques........35%

• Actitud i comportament...................15%

• Proves escrites...............................50%

La  realització  de  les  activitats  i/o  treballs  és
obligatòria  i  per  tant  condició  imprescindible  per
aprovar  l'assignatura.  La  no  realització  implicarà  el
suspés malgrat que la qualificació dels exàmens siga
d'aprovat

 

7.c.- CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Avaluació 

Es faran  exàmens en cada trimestre en funció de la marxa del grup  amb la mitjana
(aritmètica  o  ponderada)  dels  dos,  s´obtindrà la  nota  del  trimestre.  Encara  que
determinades unitats podran avaluar-se mitjançant un treball individual o per grups.

Serà necessari tindre una nota igual o superior a 4 en cada una de les assignatures per
poder fer mitjana  i obtenir la qualificació de l'àmbit

Avaluació extraordinària

En cas de no obtindre la qualificació d'aprovat al juny es podrà optar a una segona
opció en la convocatòria extraordinària de Juny/Juliol, realitzant un examen de tot el
temari. No obstant s'ha de tindre en compte que només es podrà recuperar la part
de  continguts  que  fan  referència  a  conceptes.  És  a  dir  la  nota  d'actitud  i
procediments romandrà intacta.

Les notes que apareixeran al butlletí, seran aproximacions d'aquelles obtingudes bé en
una avaluació o bé al final. S'aproximaran al nombre sencer superior sempre que la
part decimal sigui igual o superior a 5 dècimes.

Ja que el procés d’avaluació és continu i individualitzat, s’ha considerat la necessitat
d’establir diferents tipus de recuperació, segons les característiques de l’alumne: 

• Quan  es  considere  que  l’alumne  ha  d’augmentar  el  coneixement  dels
continguts  conceptuals,  es  podrà  proposar  la  realització  de  activitats  de
reforç o de treballs, que l’alumne haurà d’entregar dins d’un termini determinat. 

• També es proposaran activitats de reforç o treballs per recuperar els continguts
procedimentals i las activitats pràctiques.

• Es  farà  un  seguiment  de  l’actitud de  l’alumne.  En  cas  que  hi  haja  una
tendència de millora, es podrà considerar recuperada una actitud negativa.
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7.b.- INSTRUMENTS AVALUACIÓ 
(PERCENTATGES)

• Treballs  o  activitats  pràctiques  (quadern  de
classe, treballs i activitats pràctiques........35%

• Actitud i comportament...................15%

• Proves escrites...............................50%

La  realització  de  les  activitats  i/o  treballs  és
obligatòria  i  per  tant  condició  imprescindible  per
aprovar  l'assignatura.  La  no  realització  implicarà  el
suspés malgrat que la qualificació dels exàmens siga
d'aprovat

 

7.c.- CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Avaluació 

Es faran  exàmens en cada trimestre en funció de la marxa del grup  amb la mitjana
(aritmètica  o  ponderada)  dels  dos,  s´obtindrà la  nota  del  trimestre.  Encara  que
determinades unitats podran avaluar-se mitjançant un treball individual o per grups.

Serà necessari tindre una nota igual o superior a 4 en cada una de les assignatures per
poder fer mitjana  i obtenir la qualificació de l'àmbit

Avaluació extraordinària

En cas de no obtindre la qualificació d'aprovat al juny es podrà optar a una segona
opció en la convocatòria extraordinària de Juny/Juliol, realitzant un examen de tot el
temari. No obstant s'ha de tindre en compte que només es podrà recuperar la part
de  continguts  que  fan  referència  a  conceptes.  És  a  dir  la  nota  d'actitud  i
procediments romandrà intacta.

Les notes que apareixeran al butlletí, seran aproximacions d'aquelles obtingudes bé en
una avaluació o bé al final. S'aproximaran al nombre sencer superior sempre que la
part decimal sigui igual o superior a 5 dècimes.

Ja que el procés d’avaluació és continu i individualitzat, s’ha considerat la necessitat
d’establir diferents tipus de recuperació, segons les característiques de l’alumne: 

• Quan  es  considere  que  l’alumne  ha  d’augmentar  el  coneixement  dels
continguts  conceptuals,  es  podrà  proposar  la  realització  de  activitats  de
reforç o de treballs, que l’alumne haurà d’entregar dins d’un termini determinat. 

• També es proposaran activitats de reforç o treballs per recuperar els continguts
procedimentals i las activitats pràctiques.

• Es  farà  un  seguiment  de  l’actitud de  l’alumne.  En  cas  que  hi  haja  una
tendència de millora, es podrà considerar recuperada una actitud negativa.
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Instruments d'avaluació.

En l'avaluació s'utilitzaran els següents instruments:

 Proves escrites de preguntes curtes sobre els continguts treballats a classe
 Exercicis de cada bloc de continguts
 Participació activa en les diferents sessions pràctiques
 Realització d'un treball d'investigació  

Criteris de qualificació.

Els criteris de qualificació es basaran en els següents percentatges en la primera i segona avaluació:

 Proves escrites: 50%

 Exercicis i sessions pràctiques: 40%

 Participació en classe: 10%

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions.

Es realitzarà una prova de recuperació en cada avaluació i una prova final ordinària al finalitzar el curs en la qual l’alumne s’examinarà de la part
del curs que tingue suspesa.

Aquells alumnes que no superin el curs es podran presentar a una prova extraordinària en la que s’hauran d’examinar de tots els continguts del
curs.

En el cas dels alumnes que tinguen la matèria pendent de cursos anteriors s’examinaran de tots els continguts del curs en la data que determine el
departament corresponent.
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Instruments d'avaluació. 

Els instruments previstos per poder portar a terme aquesta tasca serán:

 Proves orals i escrites periòdiques.

 Presentació de tasques en forma d’activitats plantejades al moodle.

 Observació directa del treball a l’aula ordinària.

 Exàmens de les unitats estudiades i treballades en cada trimestre o avaluació, en forma de comentari de text de caracter cientific.

Tots aquests instruments serán valorats per a obtindre una qualificació positiva a partir del 5.

Criteris de qualificació. 

La qualificació de la materia avaluada es distribuirà de la següent manera: 

- Proves objectives ( exàmens i tasques) 80%

- Actitud positiva davant la materia…..20%

La nota final del curs sera la mitja de les tres avaluacions.
L'aprovat es considerarà a partir de la nota numèrica 5.
La nota numèrica s'aproximarà a partir de la dècima 0'7.

La matèria no superada es recuperarà mitjançant un examen al llarg del trimestre i a l'avaluació final. La nota obtinguda farà mitjana amb la resta de
notes d'avaluació.
Avaluació extraordinària: l'alumne es presentarà en la data assenyalada a l'examen de recuperació de la matèria. La nota per a aprovar sempre serà de 5
o superior a 5.
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INSTRUMENTS AVALUACIÓ (PERCENTATGES) CRITERIS RECUPERACIÓ

Per  qualificar  el  grau  de  desenvolupament  de  les
capacitats  especificades  als  objectius  del  curs,
s’aplicaran els següents percentatges:

• Quadren  de  classe,  activitats  de
clase...............................................20%

• Actitud.........................................10%

• Proves  escrites  individuals  i/o  treballs
(individuals  o  en
grup).............................................70%

Perquè  estos  percentatges  es  puguen  aplicar,  és
necessari que la nota obtinguda en les proves escrites
siga igual o superior a 3,5 sobre 10. En cas contrari, la
qualificació  serà  d’insuficient  i  l’alumne  haurà  de
recuperar els continguts avaluats en esta prova.

Ja  que el  procés d’avaluació  és continu i  individualitzat,  s’ha considerat  la  necessitat
d’establir diferents tipus de recuperació, segons les característiques de l’alumne: 

• Quan es considere que l’alumne ha d’augmentar el coneixement dels continguts
conceptuals, es proposarà la realització de activitats de reforç o de treballs, que
l’alumne haurà d’entregar dins d’un termini determinat. 

• També es proposaran activitats de reforç o treballs per recuperar els continguts
procedimentals i las activitats pràctiques.

• Es farà un seguiment de l’actitud de l’alumne. En cas que hi haja  una tendència
de millora, es podrà considerar recuperada una actitud negativa.

• Per últim, quan l’alumne no haja recuperat els continguts conceptuals mitjançant
les  activitats  mencionades,  l’alumne  haurà  de  fer  un  examen  o  treball  de
recuperació, a la fi del curs, de les parts no superades .

• Per aquells alumnes que les demanen, també s’utilitzaran activitats d’ampliació
dels coneixements.
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