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DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA 
CURS 2020 / 2021 
 
1. Criteris d’avaluació  
 
Alumnat d’ ESO 
 
L’avaluació de l’assoliment de les competències bàsiques es farà a partir del resultat 
de diferents activitats. Aquestes poden ser: 

 Proves escrites 

 Pràctiques de laboratori (execució, planificació, informes) 

 Activitats a l’aula 

 Treball de camp realitzat a les sortides curriculars 

 Elaboració de tríptics, mapes mentals, mapes conceptuals, murals... 

 Exposicions orals, debats... 

 Observació de les CCBB de l’àmbit personal i social 

 Ús de les noves tecnologies per treballar les competències bàsiques de l’àmbit 
digital 
 

No totes les activitats han de fer-se necessàriament el mateix trimestre. Dependrà 
dels continguts treballats. 
L’avaluació de l’alumne tindrà en compte tot el procés d’aprenentatge de l’alumne, 
amb una avaluació inicial, formativa i una de final en les que s’avaluaran tant 
conceptes com procediments i actituds, valors i normes.  
S’utilitzaran procediments d’avaluació que tindran en compte tant una avaluació de 
l’estudiant per part del professor com l’auto avaluació de l’alumne, l’avaluació 
col·lectiva i la coavaluació entre companys. 
L’avaluació inicial es durà a terme mitjançant activitats de detecció d’idees prèvies: 
torrent d’idees, fòrums/debat i qüestionaris de coneixements.  
L’avaluació formativa es realitzarà, a cada unitat didàctica, mitjançant el seguiment 
sistemàtic dels exercicis i activitats que l’alumne anirà realitzant a la classe o a casa i 
lliurant al professor. Es corregiran totes les activitats i es seguirà el treball individual de 
l’alumne amb una graella del lliurament dels treballs o dossiers demanats durant la 
classe i els hàbits de treball de l’alumne (tractament del material de pràctiques, tracte 
amb els companys, comportament a l’aula i actitud).  
L’avaluació final de cada unitat didàctica es durà a terme mitjançant la realització 
d’una prova d’avaluació final de la unitat i si s’escau l’entrega d’un dossier amb tot el 
treball realitzat durant la unitat. Aquesta ens donarà informació sobre: L’assoliment de 
conceptes clau de cada unitat didàctica per part de l’alumne. Capacitat de 
memorització, síntesi i expressió (escrita o oral) dels coneixements.  
A final de curs es realitzarà un examen/ prova d’avaluació extraordinària de 
recuperació dels trimestres suspesos.  
Caldrà tenir en compte que els alumnes de grups de diversificació curricular tindran  
els mateixos criteris de qualificació, i si s’escau se’ls farà una adaptació curricular a 
les proves d’avaluació final de la unitat i a les activitats competencials a l’aula. 
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La qualificació trimestral s’obtindrà a partir de la següent ponderació: 
 

Curs Grup 
Activitats competencials de 

l’àmbit cientificotecnològic % 
Activitats competencials de 
l’àmbit personal i social % 

1r d’ 
ESO 

Heterogeni   80 20 

3r d’ 
ESO 

Ordinari 90 10 

Reforç 80 20 

4t d’ 
ESO 

Ordinari 90 10 

Reforç 80 20 

 
A l’inici de cada unitat didàctica es facilitaran els criteris d’avaluació a l’alumnat  
d’aquella unitat en concret. 
 
 
Recuperació de cursos anteriors 
 
L’assoliment de les competències d’un nivell superior, comporta l’assoliment de les 
competències del nivell inferior, per tant, si l’alumne supera la matèria del curs vigent, 
queda recuperada la matèria del curs passat en cas que l’alumne es trobés en 
aquesta situació. 
Tot i això l’alumne tindrà l’opció de presentar un dossier amb activitats competencials 
en les dates que es destinen a aquest efecte. 
 
El dia de presentació del curs escolar es farà saber als alumnes de cada nivell els 
criteris d’Avaluació. S’ anotaran els criteris a la pissarra o es projectaran en pantalla. 
Els alumnes ho anotaran en l’apartat corresponent de la seva agenda. 
 
Alumnat Batxillerat 
 
Les assignatures de BIOLOGIA I CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT es 
fan a 1r i a 2n de batxillerat. I l’assignatura CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI 
solament a 1r  de batxillerat. 
 
A cada trimestre, la nota mitjana es calcularà a partir de les notes dels diferents 
exàmens parcials i/o  treballs. 
 
Per arrodonir la nota mitjana es tindrà en compte l’actitud i el treball realitzat per 
l’alumnat durant el trimestre modificant la mitjana final en un 10% com a màxim, 
valorant, també, si s’escau, la progressió de l’alumnat. 

 

A final de curs es realitzarà un examen/ prova d’avaluació extraordinària de 
recuperació dels trimestres suspesos. La qualificació final de l’assignatura 
correspondrà a la nota obtinguda en aquest examen/prova.  
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