
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ DEPARTAMENT BIOLOGIA I GEOLOGIA 

 

CURS 2020/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ ÀMBIT CIENTIFIC-TECNOLÒGIC PRIMER ESO 

 

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

següents percentatges: 

 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. 

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. 

 Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen i treball, excepte 
per a paraules noves o tècniques. 

 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. 

 

Avaluació de pendents 

En cas de promocionar de curs però sense superar l´assignatura, es podrà realitzar un treball/dossier 

d´activitats, per recuperar aquest curs. El treball es lliurarà durant el mes de maig, acordant prèviament la data amb el 

professorat i la persona implicada. 

 

Annexe avaluació classes no presencials(COVID) 

En el cas d´un confinament general per les autoritats sanitàries, aquesta assignatura continuarà amb el seu 

desenvolupament de forma online. Els criteris de qualificació presentaran les següents variacions: 

 Treballs, activitats i tasques online.........70% 

 Assistència i interès per la matèria.........30% 

L’assistència es valorarà segons les sessions realitzades online. Aquestes tindran un horari acordat prèviament 

entre l´alumnat i el professorat de la matèria, adaptant-se sempre a les necessitats de l´alumnat participant. 



  

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ TALLER APROFUNDIMENT PRIMER ESO – TALLER 
LABORATORI 

 
 

 Quadern de classe...........................15% 

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

 Treballs o activitats pràctiques.........75% 

 

Les proves de recuperació d’avaluacions i l’avaluació extraordinària  consistiran en un qüestionari o treball. 

Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen i treball, excepte per a 
paraules noves o tècniques. 

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

 

Annexe avaluació classes no presencials(COVID) 

 
En el cas que al llarg d’aquest curs 2020-21 tinguem que fer ús de l’ensenyament no presencial el criteris 

d’avaluació que seguiríem serien els següents: 
 

 Assistència classes no presencial i actitud....................25% 

 Treballs , activitats i altres............................................75% 

L’alumnat tindrà que tindre clar que serà necessari aprovar individual-ment cadascun dels apartats descrits. I 

no es farà mitja si tenen un o apartat suspès.. 

Les proves de recuperació d’avaluacions i l’avaluació extraordinària  consistirien en un qüestionari o treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ ÀMBIT CIENTÌFIC I MATEMÀTIC 3PMAR 

 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 suspès 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% 

 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 

Avaluació per trimestres 

Es faran 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. 

Avaluació final 

Al juny, es realitzarà un examen final obligatori per a tot l'alumnat que servirà de recuperació dels alumnes que 
no han superat tots els trimestres i, per als aprovats, la nota final es calcularà de la manera següent: la mitja de les tres 
avaluacions computarà un 80% de la nota final i este examen de juny, un 20%. 

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 es 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. 

 

Annexe avaluació classes no presencials(COVID) 

En el cas de tindre que qualificar l’assignatura mentres fem classes no presencials  l’avaluació hi haurà una variació 
en els instruments d’avaluació: 

 

 Treballs, activitats i tasques diverses...............................................................................................50 % 

 Assistència a classe no presencial , actitud front a l’assignatura i participació en treballs 
col·laboratius.......................................................................................................................................25% 

 Qüestionaris o exàmens no presencials...........................................................................................25% 

L’alumnat tindrà que tindre clar que serà necessari aprovar individual-ment cadascun dels tres apartats descrits. I 

no es farà mitja si tenen un o més  apartats suspesos. 



Les proves de recuperació d’avaluacions i l’avaluació extraordinària  consistirien en qüestionaris o exàmens 

no presencials. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA TERCER ESO 

 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 suspès malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat 

Avaluació per trimestres 

Es faran 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. 

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 es 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. 

 

Annexe avaluació classes no presencials(COVID) 

En el cas de tindre que qualificar l’assignatura mentres fem classes no presencials  l’avaluació hi haurà una variació 
en els instruments d’avaluació: 

 

 Treballs, activitats i tasques diverses..................................................................................................50 % 

 Assistència a classe no presencial , actitud front a l’assignatura i participació en treballs 
colaboratius............................................................................................................................................25% 

 Qüestionaris o exàmens no presencials .............................................................................................25% 

L’alumnat tindrà que tindre clar que serà necessari aprovar individual-ment cadascun dels tres apartats descrits. I 

no es farà mitja si tenen un o més  apartats suspesos. 

Les proves de recuperació d’avaluacions i l’avaluació extraordinària  consistirien en qüestionaris o exàmens 

no presencials. 

 

 

 



 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA QUART ESO 

 
 
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 suspès malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat 

 

ANNEX COVID’19 

Si per motiu de la pandèmia de Covid’19 els alumnes es veiessin obligats a suspendre les classes presencials, 
s'aplicaran en l'avaluació els següents percentatges: 

 

Assistència i Seguiment diari del treball................................ 30% 

Tasques diverses: treballs, activitats, etc ............................. 70% 

 

L’alumnat tindrà que tindre clar que serà necessari aprovar individualment cadascun dels tres apartats descrits. I 

no es farà mitja si tenen un o més  apartats suspesos. 

Les proves de recuperació d’avaluacions i l’avaluació extraordinària  consistirien en qüestionaris o exàmens 

no presencials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA PRIMER BATXILLERAT 

 

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% 

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 

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. 

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. 

 

Annexe avaluació classes no presencials(COVID) 

En el cas de tindre que qualificar l’assignatura mentres fem classes no presencials  l’avaluació hi haurà una variació 
en els instruments d’avaluació: 

 Treballs, activitats i tasques diverses...................................................................................................50 % 

 Assistència a classe no presencial , actitud front a l’assignatura i participació en treballs 
colaboratius..............................................................................................................................................25% 

 Proves escrites individuals.....................................................................................................................25% 

L’alumnat tindrà que tindre clar que serà necessari aprovar individualment cadascun dels tres apartats descrits. I 

no es farà mitja si tenen un o més  apartats suspesos. 

Les proves de recuperació d’avaluacions i l’avaluació extraordinària  consistirien en qüestionaris o exàmens 

no presencials. 

 

 

 

 

 



 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ CULTURA CIENTÍFICA PRIMER BATXILLERAT 

L’eina que farem servir a classe per donar els continguts i explicar les tasques serà moodle. 

El professor disposa del llibre de text “Cultura Científica” de l’editorial Edelvives, que el farà servir únicament 
com a guia de l’assignatura. 

Farem servir diferents tipus d’activitats que plantejarem com a tasques relacionades amb els continguts: 

 Qüestions senzilles, de manera àgil i amb la resposta al mateix text. 

 Representació gràfica fàcil d’exposar. 

 Redacció i argumentació oral u escrita de memòries de treball científic. 

 Anàlisi i comprensió de textos. 

 Debat, intercanvi d’idees. 

 Recerca a partir de unes poques pistes per arribar a continguts del currículum. 

 Problemes, activitats que impliquen la utilització d’operacions matemàtiques per trobar una solució 
numèrica. 

També  s’utilitzaran programes alternatius digitals, editorials, i audiovisuals per completar el nostre objectiu. 

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

 Proves objectives (tasques i treballs)………………………………………….……... 90% 

 Actitud positiva davant la matèria (assistència, participació, respecte, etc.) …..10% 

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

L'aprovat serà a partir de 5. Es farà aproximació a partir de la dècima 0'5. 

La recuperació de la matèria no superada es farà mitjançant un treball a l'avaluació final. La nota resultant farà 
mitjana amb la resta de notes obtingudes. 

Treball extraordinari: l'alumne presentarà en la data assenyalada un treball de recuperació de la matèria. La 
nota per a aprovar haurà de ser 5 o superior a 5. Utilitzant la rúbrica facilitada al següent apartat d´avaluació. 
 

Annexe avaluació classes no presencials(COVID) 

En el cas d´un confinament general per les autoritats sanitàries, aquesta assignatura continuarà amb el seu 
desenvolupament de forma online. Les sessions tractaran de ser durant el mateix horari previ al confinament, encara 
que es pot adaptar a les necessitats de l´alumnat participant. 

Addicionalment, l´avaluació de les tasques, activitats i treballs online es realitzarà mitjançant la següent rúbrica. 
El resultat és calcula sumant les puntuacions de cada apartat de la rúbrica i després dividint entre 5. En el cas d´un nou 
confinament l´apartat de la participació farà referència a l´assistència online a les classes virtuals que s’organitzaran i 
programaran d´acord al calendari actual, adaptant-se sempre a les condicions i mesures organitzatives del centre i de 
Conselleria. 

 Insuficient (2) Suficient (5) Molt bé (7) Perfecte (10) 

Presentació Presentació 

pobre, 

desordenada, 

Presentació 

ordenada però 

amb informació 

Presentació 

ordenada, 

informació clara 

Presentació ordenada amb 

informació molt clara i 

visual, acompanyada per 



informació poc visual 

i tot brut. 

poc visual. i molt visual. elements visuals atractius i 

útils per facilitar la 

comprensió del treball. 

Estructura i 

format 

No apareixen tots els 

apartats i el format 

no és el mateix a tot 

el treball. 

Falta un apartat 

al treball i el 

format és el 

mateix al treball. 

Apareixen tots 

els apartats 

d´una forma 

clara i 

ordenada. El 

format és el 

mateix a tot el 

treball. 

Apareixen tots els apartats 

del treball i s´han inclòs 

nous per ajudar a 

comprendre millor el treball. 

Hi ha diferents formats per 

facilitar la seua comprensió. 

Continguts Informació escassa, 

sense contrastar, 

sense exemples i 

incompleta. 

La informació és 

molt bàsica però 

ofereix 

explicacions i 

exemples. 

La informació 

és completa, 

està bé 

explicada i 

aporta 

exemples 

variats. 

La informació està molt 

completa, contrastada, 

expressada amb les pròpies 

paraules i amb diferents 

exemples, fins i tot visuals. 

Resultats i 

conclusions 

No hi ha una 

conclusió o està 

incompleta. Els 

resultats no estan o 

no s´han interpretat. 

Apareixen els 

resultats i les 

conclusions, 

encara que són 

breus, senzilles 

i sense cap 

raonament. 

Hi ha resultats i 

conclusions 

explicades i 

raonades. 

Els resultats estan raonats i 

interpretats. Les conclusions 

aporten noves preguntes,  

opinions personals i són 

clares. 

Referències 

i 

participació 

No hi apareixen les 

referències o no hi 

ha assistit/participat 

a les classes 

Apareixen 

referències però 

sense explicar 

d´on venen. Hi 

ha assistit a 

moltes classes. 

Apareixen les 

referencies i 

indiquen d´on 

venen. Ha 

assistit a totes 

les classes. 

Apareixen les referencies i 

indiquen d´on venen. Ha 

assistit a totes les classes, 

ha participat i també ha 

mostrat respecte als 

companys/es. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ ANATOMIA APLICADA PRIMER BATXILLERAT 

 

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   

 
 

Els criteris de qualificació es basaran en els següents percentatges: 

 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 l’avaluació extraordinària Juny/Juliol. 

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. 

Criteris e instruments de qualificació classe no presencial (COVID-19).  

En el cas d’haver d’avaluar l’assignatura mentres fem classes no presencials, aquesta es farà de la següent manera: 

 Treballs, activitats i tasques diverses..............................................................................................50% 

 Assistència a classe no presencial, actitud front a l’assignatura i participació en treballs 
col·laboratius.......................................................................................................................................25% 

 Proves escrites individuals.................................................................................................................25% 

L’alumnat haurà de tenir clar que serà necessari aprovar individualment cadascun dels tres apartats descrits. I no es 
farà mitja si tenen un o mes apartats suspesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA SEGON BATXILLERAT 

 

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

 Treballs, quadern 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 Biologia i Geologia 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 

 

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. 

 

ANNEXE  QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ CLASSE NO PRESENCIAL (COVID-19) 

En el cas d’haver d’avaluar l’assignatura mentres fem classes no presencials, aquesta es farà de la següent manera: 

 Treballs, activitats i tasques diverses........................................................................................................50% 

 Assistència a classe no presencial, actitud front a l’assignatura i participació en treballs 
col·laboratius................................................................................................................................................25% 

 Proves escrites individuals.........................................................................................................................25% 

L’alumnat haurà de tenir clar que serà necessari aprovar individualment cadascun dels tres apartats descrits. I no es 
farà mitja si tenen un apartat suspès. 

 

 


