CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: BIOLOGIA I GEOLOGIA
ASSIGNATURA : BIOLOGIA I GEOLOGIA
NIVELL: 4r ESO
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Quadern de classe: L'alumne ha de disposar un quadern on prendrà les
anotacions i realitzarà els exercicis proposats diàriament a classe. El quadern haurà d'estar
al dia i podrà ser demanat a qualsevol moment durant el curs.
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.
Els elements utilitzats per avaluar l’alumnat seran: les proves escrites, les qüestions orals a
l’aula, la valoració del quadern de l’assignatura, el control dels deures, els informes de les
pràctiques de laboratori, l’observació de l’actitud, l’interès i participació de l’alumne tan a
classe com al laboratori així com a les possibles sortides.
A cada avaluació es faran un mínim de 3 proves escrites a l'acabament de
NOTA D'AVALUACIÓ
La nota de Biologia i geologia del quart curs s'obtindrà pel següent procediment:
•

El 80% de la nota correspondrà a la mitjana dels exàmens.
•

El 10% de la nota correspondrà a l'avaluació de les tasques obligatòries que ha de
entregar l'alumne per a cada tema (activitats, apunts, treballs, pràctiques, ...).

•

El 10% de la nota correspondrà a l'avaluació de l'actitud, interès i participació de
l'alumne vers l'assignatura i el seguiment de les classes i activitats.

En el cas que una avaluació no es pugui valorar i qualificar alguns dels apartats indicats,
s’utilitzaran els altres o la informació disponible per obtenir una qualificació global. A
l’avaluació final es valoraran tots els apartats.
RECUPERACIONS
Per la convocatòria de setembre, l'alumne haurà d'entregar, obligatòriament el dia de
l'examen, les activitats proposades com a feina d'estiu. Aquesta feina suposarà un 10% de la
nota final, la prova escrita el 80% i l'evolució durant el curs el 10% restant. L'assignatura es
considerarà aprovada si la nota final obtinguda és igual o superior a 5.
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 10% de la nota final. La prova escrita suposarà el 80 % del total
de la nota. També es valorarà l'evolució de l'alumne durant el curs amb un 10% de la nota.
PENDENTS
Els alumnes que hagin promocionat a 4t d'ESO amb l'assignatura de Biologia i Geologia de
3r d'ESO suspesa podran recuperar-la per dues vies:
- Si a 4t cursen l'assignatura de BiG, es considerarà recuperada la BiG pendent de 3r si
aproven dues avaluacions de la BiG de 4t.
- Si a 4t no cursen l'assignatura de BiG o no n' aproven dues avaluacions, s'hauran de
presentar a les proves de pendents que convoqui el departament de BiG a tal efecte.
La nota de la prova escrita suposarà el 80% de l’examen.
Les activitats de reforç podran suposar fins un 10% de la nota.
En cas de tenir informació suficient sobre la seva evolució acadèmica (actitud, activitats,
rendiment...) també s’incrementarà fins un 10% la nota final.

