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Institut Gabriel Ferrater  Seminari de Biologia i Geologia 

Criteris i activitats d’avaluació de Biologia i Geologia de primer 
d’ESO 

Curs 2017-2018 
 
L’avaluació inicial es realitzarà mitjançant les activitats indicades pel 
professor. 
 
L’avaluació formativa es realitzarà a classe, responent i corregint les 
qüestions i exercicis del llibre. 
 
L’avaluació sumativa del final de cada trimestre es farà tenint en compte: 

 Proves escrites. Representen el 60% de la nota. Preferentment 
contindran preguntes que intentin comprovar si l’alumne ha assolit les 
competències bàsiques i sap aplicar els conceptes i procediments 
apresos a situacions problema del món real. No es preguntaran 
definicions apreses de memòria ni temes. Els alumnes han de contestar 
el que se’ls pregunti, utilitzant de manera adequada els termes científics 
pertinents. Les respostes han de ser raonades, donant arguments que 
puguin convèncer un científic escèptic. 

 Exercicis i memòries de pràctiques. S’han d’entregar puntualment i 
obligatòria. Un cop entregats, representen el 20% de la nota. 

 Actitud de l’alumne a classe. Representa el 20% de la nota, però amb 
una actitud zero l’alumne suspèn. 

 
Per aprovar s’ha d’arribar a un 5, tenint en compte les tres fonts anteriors. 
 
La nota final de curs es calcularà fent la mitjana dels tres trimestres, tenint en 
compte la trajectòria ascendent o descendent seguida per l’alumne. 
 
Avaluació de Setembre 
Els estudiants que no aprovin el curs presentaran un dossier escrit a mà amb 
els exercicis proposats pel professor, i tot seguit realitzaran l'examen 
extraordinari de setembre. En el cas dels alumnes amb adaptació 
curricular, l’examen el proposarà el seu professor durant el curs, tenint en 
compte l’adaptació feta. 
La nota de setembre es calcularà de la següent manera: 

 Examen de setembre: 50% de la nota. 

 Dossier d'exercicis de setembre: 30% de la nota. 

 Nota obtinguda fins al juny: 20% de la nota. 
Superar aquesta avaluació de setembre suposa aprovar el curs amb un 
suficient. 
 
Recuperació de la matèria en cursos posteriors 
Els alumnes de cursos posteriors amb la matèria de primer pendent, la 
recuperaran si aproven la matèria “Ciències Naturals” del seu curs. 



Institut Gabriel Ferrater  Seminari de Biologia i Geologia 

Criteris i activitats d’avaluació de l’optativa Treball de Camp de 
segon d’ESO 

Curs 2017-2018 
 
L’avaluació inicial es realitzarà mitjançant les activitats lliurades pel professor. 
 
L’avaluació formativa es realitzarà a classe, responent i corregint les 
qüestions proposades pel professor, i també corregint els exercicis i les 
memòries de pràctiques. 
 
L’avaluació sumativa del final de cada trimestre es farà tenint en compte: 

 Proves escrites. Representen el 30% de la nota. Preferentment 
contindran preguntes que intentin comprovar si l’alumne ha assolit les 
competències bàsiques i sap aplicar els conceptes i procediments 
apresos a situacions problema del món real. No es preguntaran 
definicions apreses de memòria ni temes. Els alumnes han de contestar 
el que se’ls pregunti, utilitzant de manera adequada els termes científics 
pertinents. Les respostes han de ser raonades, donant arguments que 
puguin convèncer un científic escèptic. 

 Exercicis i memòries de pràctiques. S’han d’entregar puntualment i 
obligatòria. Un cop entregats, representen el 50% de la nota. 

 Actitud de l’alumne a classe. Representa el 20% de la nota, però amb 
una actitud zero l’alumne suspèn. 

 
La nota final de curs es calcularà segons les tres fonts anteriors, tenint en 
compte la trajectòria ascendent o descendent seguida per l’alumne. Per 
aprovar, s’ha d’arribar a un 5. 
 
Avaluació de Setembre 
Els estudiants que no aprovin el curs presentaran un dossier escrit a mà amb 
els exercicis proposats pel professor, i tot seguit realitzaran l'examen 
extraordinari de setembre. 
La nota de setembre es calcularà de la següent manera: 

 Examen de setembre: 50% de la nota. 

 Dossier d'exercicis de setembre: 30% de la nota. 

 Nota obtinguda fins al juny: 20% de la nota. 
Superar aquesta avaluació de setembre suposa aprovar el curs amb un 
suficient. 
 



Institut Gabriel Ferrater  Seminari de Biologia i Geologia 

Criteris i activitats d’avaluació de l’optativa Treball de Camp de 
tercer d’ESO 

Curs 2017-2018 
 
L’avaluació inicial es realitzarà mitjançant les activitats lliurades pel professor. 
 
L’avaluació formativa es realitzarà a classe, responent i corregint les 
qüestions proposades pel professor, i també corregint els exercicis i les 
memòries de pràctiques. 
 
L’avaluació sumativa del final de cada trimestre es farà tenint en compte: 

 Proves escrites. Representen el 20% de la nota. Preferentment 
contindran preguntes que intentin comprovar si l’alumne ha assolit les 
competències bàsiques i sap aplicar els conceptes i procediments 
apresos a situacions problema del món real. No es preguntaran 
definicions apreses de memòria ni temes. Els alumnes han de contestar 
el que se’ls pregunti, utilitzant de manera adequada els termes científics 
pertinents. Les respostes han de ser raonades, donant arguments que 
puguin convèncer un científic escèptic. 

 Exercicis i memòries de pràctiques. S’han d’entregar puntualment i 
obligatòria. Un cop entregats, representen el 60% de la nota. 

 Actitud de l’alumne a classe. Representa el 20% de la nota, però amb 
una actitud zero l’alumne suspèn. 

 
La nota final de curs es calcularà segons les tres fonts anteriors, tenint en 
compte la trajectòria ascendent o descendent seguida per l’alumne. Per 
aprovar, s’ha d’arribar a un 5. 
 
Avaluació de Setembre 
Els estudiants que no aprovin el curs presentaran un dossier escrit a mà amb 
els exercicis proposats pel professor, i tot seguit realitzaran l'examen 
extraordinari de setembre. 
La nota de setembre es calcularà de la següent manera: 

 Examen de setembre: 50% de la nota. 

 Dossier d'exercicis de setembre: 30% de la nota. 

 Nota obtinguda fins al juny: 20% de la nota. 
Superar aquesta avaluació de setembre suposa aprovar el curs amb un 
suficient. 
 



Institut Gabriel Ferrater  Seminari de Biologia i Geologia 

Criteris i activitats d’avaluació de Biologia i Geologia de tercer 
d’ESO 

Curs 2017-2018 
 
L’avaluació inicial es realitzarà mitjançant les activitats indicades pel 
professor. 
 
L’avaluació formativa es realitzarà a classe, responent i corregint les 
qüestions incloses al dossier, i també corregint els exercicis del final de cada 
capítol. 
 
L’avaluació sumativa del final de cada trimestre es farà tenint en compte: 

 Proves escrites. Representen el 60% de la nota. Preferentment 
contindran preguntes que intentin comprovar si l’alumne ha assolit les 
competències bàsiques i sap aplicar els conceptes i procediments 
apresos a situacions problema del món real. No es preguntaran 
definicions apreses de memòria ni temes. Els alumnes han de contestar 
el que se’ls pregunti, utilitzant de manera adequada els termes científics 
pertinents. Les respostes han de ser raonades, donant arguments que 
puguin convèncer un científic escèptic. 

 Exercicis i memòries de pràctiques. S’han d’entregar puntualment i 
obligatòria. Un cop entregats, representen el 20% de la nota. La no 
presentació dels exercicis i memòries suposarà suspendre la matèria. 

 Actitud de l’alumne a classe. Representa el 20% de la nota, però amb 
una actitud zero l’alumne suspèn. 

 
Per aprovar, s’ha d’arribar a un 5, tenint en compte les tres fonts anteriors. 
 
Avaluació de Setembre 
Els estudiants que no aprovin el curs presentaran un dossier amb els exercicis 
proposats pel professor i les respostes escrites a mà, i tot seguit realitzaran 
l'examen extraordinari de setembre. En el cas dels alumnes amb adaptació 
curricular, l’examen el proposarà el seu professor durant el curs, tenint en 
compte l’adaptació feta. 
La nota de setembre es calcularà de la següent manera: 

 Examen de setembre: 50% de la nota. 

 Dossier d'exercicis de setembre: 30% de la nota. 

 Nota obtinguda fins al juny: 20% de la nota. 
Superar aquesta avaluació de setembre suposa aprovar el curs amb un 
suficient. 
 
Recuperació de la matèria en cursos posteriors 
Els alumnes de quart amb la matèria de tercer pendent, la podran recuperar de 
dues maneres diferents: 
-Alumnes que cursin l’optativa “Biologia-Geologia” de quart. Recuperaran la 
matèria de tercer si aproven l’optativa de quart. 
-Alumnes que NO cursin l’optativa “Biologia-Geologia” de quart o que triïn 
aquesta opció. Hauran d’entregar, durant el mes de febrer, els exercicis 
corresponents, penjats a la web de l'institut, resolts correctament i a mà. 



Institut Gabriel Ferrater  Seminari de Biologia i Geologia 

Criteris i activitats d’avaluació de l’optativa Biologia-Geologia de 
quart d’ESO 

Curs 2017-2018 
 
L’avaluació inicial es realitzarà mitjançant les activitats incloses al llibre, que hi 
ha al principi de cada capítol. 
 
L’avaluació formativa es realitzarà a classe, responent i corregint les 
qüestions incloses al llibre, i també corregint els exercicis del final de cada 
capítol. 
 
L’avaluació sumativa del final de cada trimestre es farà tenint en compte: 

 Proves escrites. Representen el 60% de la nota. Preferentment 
contindran preguntes que intentin comprovar si l’alumne ha assolit les 
competències bàsiques i sap aplicar els conceptes i procediments 
apresos a situacions problema del món real. No es preguntaran 
definicions apreses de memòria ni temes. Els alumnes han de contestar 
el que se’ls pregunti, utilitzant de manera adequada els termes científics 
pertinents. Les respostes han de ser raonades, donant arguments que 
puguin convèncer un científic escèptic. 

 Exercicis i memòries de pràctiques. S’han d’entregar puntualment i 
obligatòria. Un cop entregats, representen el 25% de la nota. La no 
presentació dels exercicis i memòries suposarà suspendre la matèria. 

 Actitud de l’alumne a classe. Representa el 15% de la nota, però amb 
una actitud zero l’alumne suspèn. 

 
Per aprovar s’ha d’arribar a un 5, tenint en compte les tres fonts anteriors. 
 
Avaluació de Setembre 
Els estudiants que no aprovin el curs presentaran un dossier amb els exercicis 
proposats pel professor i les respostes a mà, i tot seguit realitzaran l'examen 
extraordinari de setembre. 
La nota de setembre es calcularà de la següent manera: 

 Examen de setembre: 50% de la nota. 

 Dossier d'exercicis de setembre: 30% de la nota. 

 Nota obtinguda fins al juny: 20% de la nota. 
Superar aquesta avaluació de setembre suposa aprovar el curs amb un 
suficient. 
 
Els alumnes de quart amb la matèria de tercer pendent la podran recuperar 
de dues maneres diferents: 
-Alumnes que cursin l’optativa “Biologia-Geologia” de quart. Recuperaran la 
matèria de tercer si aproven l’optativa de quart. 
-Alumnes que NO cursin l’optativa “Biologia-Geologia” de quart. Hauran 
d’entregar, durant el mes de febrer, els exercicis corresponents, penjats a la 
web de l'institut, resolts correctament i a mà. 



Institut Gabriel Ferrater  Seminari de Biologia i Geologia 

Continguts i criteris d'avaluació dels alumnes pendents de Ciències 
Naturals (Biologia i Geologia) que ja no estan escolaritzats 

Curs 2017-2018 
 
Es farà un únic examen, tal com preveu la normativa, que caldrà superar amb 
una nota mínima de cinc punts sobre deu. 
 
Els continguts que avaluarà l'examen seran els següents: 
 
Alumnes amb l'optativa de Biologia i Geologia de 4t d'ESO pendent 
La Terra: un planeta en canvi. La Terra, origen i estructura. La tectònica de 
plaques. 
Les bases de la vida. Herència i evolució. La cèl·lula, unitat de vida. L'herència 
dels caràcters biològics. Gens, al·lels i cromosomes. Cicle cel·lular i mitosi. 
Cicle biològic de l'espècie humana i meiosi. Genètica mendeliana. La diversitat 
de la vida i el procés d'evolució. Lamarck i Darwin, mecanismes evolutius. 
Origen i diversitat de l'espècie humana. Història de la vida a la Terra. 
 
Alumnes amb les Ciències Naturals de 3r d'ESO (Biologia i Geologia) 
pendents i que NO han fet l'optativa de Biologia i Geologia de 4t d'ESO 
La Biologia i els éssers vius. Composició molecular dels éssers vius. El cos 
humà: estructura cel·lular. Funcions de nutrició: aparells digestiu, respiratori, 
circulatori i excretor. Funcions de relació: sistema nerviós, òrgans dels sentits, 
aparell locomotor i sistema hormonal. Funcions de reproducció: aparells 
reproductor masculí i femení. Cicle menstrual i embaràs. Malalties de 
transmissió sexual. Desenvolupament embrionari. 



Institut Gabriel Ferrater  Seminari de Biologia i Geologia 

Criteris i activitats d’avaluació de la matèria comuna “Ciències per 
al Món Contemporani” de primer de Batxillerat 

Curs 2017-2018 
 
L’avaluació inicial es realitzarà mitjançant les activitats incloses al llibre, que hi 
ha al principi de cada capítol. 
 
L’avaluació formativa es realitzarà a classe, responent i corregint les 
qüestions incloses al llibre, i també corregint els exercicis del final de cada 
capítol. 
 
L’avaluació sumativa del final de cada trimestre es farà tenint en compte: 
 

 Proves escrites i exposicions orals. Representen el 70% de la nota. 
Preferentment contindran preguntes que intentin comprovar si l’alumne 
ha assolit les competències bàsiques i sap aplicar els conceptes i 
procediments apresos a situacions problema del món real. No es 
preguntaran definicions apreses de memòria ni temes. Els alumnes han 
de contestar el que se’ls pregunti, utilitzant de manera adequada els 
termes científics pertinents. Les respostes han de ser raonades, donant 
arguments que puguin convèncer un científic escèptic. En les 
exposicions orals es valorarà tant les competències comunicatives (i si 
s’escau TIC) com la científica, basada en els continguts conceptuals i 
procedimentals adients. Es farà la mitjana entre tots els exàmens, 
sempre i quan la nota en tots ells sigui al menys de 2. Els exàmens amb 
nota inferior a 2 s’hauran de recuperar al juny. 

 

 Exercicis. S’han d’entregar puntualment i obligatòria. Un cop entregats, 
representen el 20% de la nota. La no presentació dels exercicis 
suposarà suspendre la matèria. 

 

 Actitud de l’alumne a classe. Representa el 10% de la nota, però amb 
una actitud zero l’alumne suspèn. 

 
Per aprovar s’ha d’arribar a un 5, tenint en compte les tres fonts anteriors. 
 
Durant el mes de juny es realitzarà un examen de recuperació, que permeti 
pujar nota als alumnes aprovats i, en el cas d’alumnes suspesos: 

 Als alumnes amb tres o més exàmens suspesos, realitzar una 
recuperació global. 

 Als alumnes amb mitjana inferior a 5 i que hagin suspès com a màxim 
dos exàmens, recuperar els exàmens suspesos. 

 Als alumnes amb mitjana igual o superior a cinc, però un o dos exàmens 
amb nota inferior a 2, recuperar aquests exàmens. 

 
Els estudiants que no aprovin la matèria, realitzaran, durant el mes de 
setembre, un examen extraordinari global. 
 
Els alumnes de segon curs amb la matèria suspesa realitzaran, durant el curs, 
els exàmens de recuperació en les convocatòries fixades al calendari escolar. 



Institut Gabriel Ferrater  Seminari de Biologia i Geologia 

Criteris i activitats d’avaluació de la matèria de modalitat “Biologia 
I” de primer de Batxillerat 

Curs 2017-2018 
 
L’avaluació inicial es realitzarà mitjançant les activitats incloses al dossier. 
 
L’avaluació formativa es realitzarà a classe, responent i corregint les 
qüestions incloses al dossier, i també corregint els exercicis del final de cada 
capítol. 
 
L’avaluació sumativa del final de cada trimestre es farà tenint en compte: 
 

 Proves escrites. Representen el 70% de la nota. Preferentment 
contindran preguntes que intentin comprovar si l’alumne ha assolit les 
competències bàsiques i sap aplicar els conceptes i procediments 
apresos a situacions problema del món real. No es preguntaran 
definicions apreses de memòria ni temes. Els alumnes han de contestar 
el que se’ls pregunti, utilitzant de manera adequada els termes científics 
pertinents. Les respostes han de ser raonades, donant arguments que 
puguin convèncer una persona escèptica. Es farà la mitjana entre tots 
els exàmens, sempre i quan la nota en tots ells sigui al menys de 2. Els 
exàmens amb nota inferior a 2 s’hauran de recuperar al juny. 

 

 Exercicis i memòries de pràctiques. S’han d’entregar puntualment i 
obligatòria. Un cop entregats, representen el 20% de la nota. La no 
presentació dels exercicis i memòries suposarà suspendre la matèria. 

 

 Actitud de l’alumne a classe. Representa el 10% de la nota, però amb 
una actitud zero l’alumne suspèn. 

 
Per aprovar s’ha d’arribar a un 5, tenint en compte les tres fonts anteriors. 
 
Durant el mes de juny es realitzarà un examen de recuperació, que permeti 
pujar nota als alumnes aprovats i, en el cas d’alumnes suspesos: 

 Als alumnes amb tres o més exàmens suspesos, realitzar una 
recuperació global. 

 Als alumnes amb mitjana inferior a 5 i que hagin suspès com a màxim 
dos exàmens, recuperar els exàmens suspesos. 

 Als alumnes amb mitjana igual o superior a cinc, però un o dos exàmens 
amb nota inferior a 2, recuperar aquests exàmens. 

 
Els estudiants que no aprovin la matèria, realitzaran, durant el mes de 
setembre, un examen extraordinari global. 
 
Els alumnes de segon curs amb la matèria de primer suspesa realitzaran, 
durant el curs, els exàmens de recuperació en les convocatòries fixades al 
calendari escolar. 



Institut Gabriel Ferrater  Seminari de Biologia i Geologia 

Criteris i activitats d’avaluació de la matèria de modalitat CIÈNCIES 
DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT I de primer de Batxillerat 

Curs 2017-2018 
 
L’avaluació inicial es realitzarà mitjançant les activitats proposades pel 
professor. 
 
L’avaluació formativa es realitzarà a classe, responent i corregint les 
qüestions incloses al llibre, les activitats pràctiques, els exercicis plantejats... i 
també corregint els exercicis del final de cada capítol. 
 
L’avaluació sumativa del final de cada trimestre es farà tenint en compte: 
 

 Proves escrites. Representen el 70% de la nota. Preferentment 
contindran preguntes que intentin comprovar si l’alumne ha assolit les 
competències bàsiques i sap aplicar els conceptes i procediments 
apresos a situacions problema del món real. No es preguntaran 
definicions apreses de memòria ni temes. Els alumnes han de contestar 
el que se’ls pregunti, utilitzant de manera adequada els termes científics 
pertinents. Les respostes han de ser raonades, donant arguments que 
puguin convèncer una persona escèptica. Dins d’aquestes proves hi 
haurà activitats pràctiques: reconeixement de minerals, roques i fòssils, 
interpretació de mapes i talls geològics, ... Es farà la mitjana entre tots 
els exàmens, sempre i quan la nota en tots ells sigui al menys de 2. Els 
exàmens amb nota inferior a 2 s’hauran de recuperar al juny. 

 

 Exercicis i memòries de pràctiques. S’han d’entregar puntualment i 
obligatòria. Un cop entregats, representen el 20% de la nota. La no 
presentació dels exercicis i memòries suposarà suspendre la matèria. 

 

 Actitud de l’alumne a classe. Representa el 10% de la nota, però amb 
una actitud zero l’alumne suspèn. 

 
Per aprovar s’ha d’arribar a un 5, tenint en compte les tres fonts anteriors. 
 
Els estudiants que no aprovin la matèria, realitzaran, durant el mes de 
setembre, un examen extraordinari global. 
 
Els alumnes de segon curs amb la matèria de primer suspesa realitzaran, 
durant el curs, els exàmens de recuperació en les convocatòries fixades al 
calendari escolar. 
 



Institut Gabriel Ferrater  Seminari de Biologia i Geologia 

Criteris i activitats d’avaluació de la matèria de modalitat “Biologia” 
de segon de Batxillerat 

Curs 2017-2018 
 
L’avaluació inicial es realitzarà mitjançant les activitats incloses al llibre, que hi 
ha al principi de cada capítol. 
 
L’avaluació formativa es realitzarà a classe, responent i corregint les 
qüestions incloses al llibre, i també corregint els exercicis del final de cada 
capítol. 
 
L’avaluació sumativa del final de cada trimestre es farà tenint en compte: 
 

 Proves escrites. Representen el 70% de la nota. Preferentment 
contindran preguntes que intentin comprovar si l’alumne ha assolit les 
competències bàsiques i sap aplicar els conceptes i procediments 
apresos a situacions problema del món real. No es preguntaran 
definicions apreses de memòria ni temes. Els alumnes han de contestar 
el que se’ls pregunti, utilitzant de manera adequada els termes científics 
pertinents. Les respostes han de ser raonades, donant arguments que 
puguin convèncer una persona escèptica. Es farà la mitjana entre tots 
els exàmens, sempre i quan la nota en tots ells sigui al menys de 2. Els 
exàmens amb nota inferior a 2 s’hauran de recuperar al juny. 

 

 Exercicis i memòries de pràctiques. S’han d’entregar puntualment i 
obligatòria. Un cop entregats, representen el 20% de la nota. La no 
presentació dels exercicis i memòries suposarà suspendre la matèria. 

 

 Actitud de l’alumne a classe. Representa el 10% de la nota, però amb 
una actitud zero l’alumne suspèn. 

 
Per aprovar, s’ha d’arribar a un 5, tenint en compte les tres fonts anteriors. 
 
Durant el mes de juny es realitzarà un examen de recuperació, que permeti 
pujar nota als alumnes aprovats i, en el cas d’alumnes suspesos: 

 Als alumnes amb tres o més exàmens suspesos, realitzar una 
recuperació global. 

 Als alumnes amb mitjana inferior a 5 i que hagin suspès com a màxim 
dos exàmens, recuperar els exàmens suspesos. 

 Als alumnes amb mitjana igual o superior a cinc, però un o dos exàmens 
amb nota inferior a 2, recuperar aquests exàmens. 

 
Els estudiants que no aprovin la matèria, realitzaran, a final de curs, un 
examen extraordinari global. 
 
Els alumnes de segon curs amb la matèria de primer suspesa realitzaran, 
durant el curs, els exàmens de recuperació en les convocatòries fixades al 
calendari escolar. 



Institut Gabriel Ferrater  Seminari de Biologia i Geologia 

Criteris i activitats d’avaluació de la matèria de modalitat CIÈNCIES 
DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT II de segon de Batxillerat 

Curs 2017-2018 
 
L’avaluació inicial es realitzarà mitjançant les activitats proposades pel 
professor. 
 
L’avaluació formativa es realitzarà a classe, responent i corregint les 
qüestions incloses al llibre, les activitats pràctiques, els exercicis plantejats... i 
també corregint els exercicis del final de cada capítol. 
 
L’avaluació sumativa del final de cada trimestre es farà tenint en compte: 
 

 Proves escrites. Representen el 70% de la nota. Preferentment 
contindran preguntes que intentin comprovar si l’alumne ha assolit les 
competències bàsiques i sap aplicar els conceptes i procediments 
apresos a situacions problema del món real. No es preguntaran 
definicions apreses de memòria ni temes. Els alumnes han de contestar 
el que se’ls pregunti, utilitzant de manera adequada els termes científics 
pertinents. Les respostes han de ser raonades, donant arguments que 
puguin convèncer una persona escèptica. Dins d’aquestes proves hi 
haurà activitats pràctiques: reconeixement de minerals, roques i fòssils, 
interpretació de mapes i talls geològics, ... Es farà la mitjana entre tots 
els exàmens, sempre i quan la nota en tots ells sigui al menys de 2. Els 
exàmens amb nota inferior a 2 s’hauran de recuperar al juny. 

 

 Exercicis i memòries de pràctiques. S’han d’entregar puntualment i 
obligatòria. Un cop entregats, representen el 20% de la nota. La no 
presentació dels exercicis i memòries suposarà suspendre la matèria. 

 

 Actitud de l’alumne a classe. Representa el 10% de la nota, però amb 
una actitud zero l’alumne suspèn. 

 
Per aprovar, s’ha d’arribar a un 5, tenint en compte les tres fonts anteriors. 
 
Els estudiants que no aprovin la matèria, realitzaran, a final de curs, un 
examen extraordinari global. 
 
Els alumnes de segon curs amb la matèria de primer suspesa realitzaran, 
durant el curs, els exàmens de recuperació en les convocatòries fixades al 
calendari escolar. 
 
 


