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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut La Bastida  

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE LES MATÈRIES DE CIÈNCIES DE LA 

NATURALESA DEL 2n CICLE D’ESO:  

BIOLOGIA I GEOLOGIA de 3r d’ESO /  FÍSICA I QUÍMICA de 3r d’ESO  

BIOLOGIA I GEOLOGIA de 4t d’ESO /  FÍSICA I QUÍMICA de 4t d’ESO  
 

 PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ 

 

D’acord amb la normativa vigent, el Departament de Ciències de la Naturalesa ha acordat que els 

professors realitzarem l’avaluació del seu fill/a per comprovar el grau d’assoliment de les 

competències bàsiques, aplicant els criteris d’avaluació del curs que realitza, mitjançant els 

procediments següents: 

– Seguiment de les intervencions i respostes dels alumnes a les qüestions orals proposades a 

classe. 

– Seguiment de la correcta i puntual realització dels exercicis i activitats en el quadern de treball 

i dossier d’activitats complementàries dels alumnes. 

– Seguiment de la realització d’activitats de síntesi cada unitat didàctica en el quadern de treball 

dels alumnes. 

– Participació en sortides i activitats diverses proposades. 

– Interès i esforç mostrats. 

– Realització d’exàmens. 

 

La presentació de la llibreta i/o dossier junt amb la superació dels exàmens trimestrals, seran 

indispensables per aprovar la matèria cada trimestre. 

L’examen o exàmens trimestrals tindran un valor del 60% de la nota trimestral.  

 

 

 PROCEDIMENT DE RECUPERACIÓ  
 

L’alumne/a podrà recuperar les avaluacions suspeses mitjançant la realització d’una prova escrita i/o 

l’entrega d’activitats complementàries proposades pel professor/a.  

 

Els alumnes que no superin la matèria al juny hauran de presentar-se a la prova de recuperació 

extraordinària del mes de setembre. Per a poder realitzar aquest examen, caldrà presentar un dossier 

d’activitats. Els valors relatius del dossier i de l’examen seran del 50 % i 50%, i s’aplicarà la mitjana 

de les dues notes quan cap de les dues sigui zero. 

 

No es consideren aprovats els continguts d'un curs si es superen els d'un altre curs posterior. 

 

Departament de Ciències de la Naturalesa 

 

 

                                                                            Santa Coloma de Gramenet a 14 de setembre de 2017 

 

 

Jo, en/na …………………………………………com a pare, mare o tutor/a de l’alumne/a 

…………………………………………………, manifesto que estic assabentat dels criteris 

d’avaluació i recuperació per al curs 2017-2018 esmentats en aquest document.   

          

Signat:           Santa Coloma, a .............. de …………….. de 2017 




