CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: BIOLOGIA I GEOLOGIA
ASSIGNATURA : BIOLOGIA I GEOLOGIA
NIVELL: 1 Bat
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
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. Altrament es
demanarà contínuament la presentació telemàtica de petites investigacions i recerques
d'informació .

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 la correcta presentació en forma i manera de les petites recerques d'informació
sol·licitades contínuament pel professor.
NOTA D'AVALUACIÓ
Per a cada unitat didàctica es valorarà un 20% de la nota de treballs (explicat en l'apartat
previ) i un 80% 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.
L'avaluació de les proves de setembre es puntuaran tenint en compte els següents
percentatges:
5% evolució de l’alumne durant el curs
5% activitats de recuperació
90% resultat prova extraordinària.
PENDENTS
Es realitzarà mitjançant prova escrita convocades en forma i manera segons el procediment
habitual, i suposarà el 90% de la nota.
El lliurament de les activitats de reforç podran arribar a incrementar la nota final amb un
10%.

