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  Criteris d’avaluació trimestral 
 

L’avaluació serà global, contínua, diferenciada i amb un model competencial. Es realitzarà 

valorant l’assoliment per part de l’alumnat dels objectius i de les competències bàsiques 

pròpies de la matèria, de l’àmbit cientificotecnològic i les transversals dels àmbits digital i 

personal i social, que també seran valorades. 

Així, l’avaluació ha de permetre que tant els professors (avaluació formativa) com els 

alumnes (avaluació formadora) puguin conèixer el procés d’aprenentatge, identificar els 

avenços, les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu, i prendre les 

decisions oportunes per regular-lo. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els 

objectius d’aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se’ls avaluarà. 

 
 Eines i instruments d’avaluació 

 

Per la valoració de l’assoliment de les competències, abans citades, es tindran en compte: 

 
- Els exercicis , treballs escrits i orals fets a classe o a casa i les pràctiques de laboratori 

( mitjançant una rúbrica compartida). 

- La pulcritud i ordre en el dossier ( mitjançant una rúbrica compartida). 

- La puntualitat i el comportament a les classes, sortides pedagògiques, xerrades... 

- El respecte pel material. 

- La constància en la realització dels deures i la disponibilitat del material necessari per 

treballar. 

- Es faran un mínim de dos exàmens per verificar el grau d’assoliment de les 

competències de l’àmbit cientificotecnològic del nivell corresponent. ( Si un alumne no pot 

assistir a una prova escrita, només podrà realitzar-la en altra data si prèviament porta  

el justificant mèdic al professor de la matèria. ) 

Es portarà a terme una avaluació trimestral ( 1r i 2n trimestre) que s’obtindrà aplicant els 

següents criteris, en relació a les competències treballades en els diferents àmbits, establertes 

a la programació: 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Assoliment de les Competències de l’àmbit cientificotecnològic. 80 % 

Assoliment de les Competències de l’àmbit digital. 10% 

Assoliment de les Competències personal i social. 10% 

 

 
Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment de les competències són: 

 

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10 

Nivell No assoliment 

(NA) 

Assoliment 

satisfactori 

(AS) 

Assoliment 

notable 

(AN) 

Assoliment 

excel·lent 

(AE) 

 

   L’avaluació del  3r trimestre  serà una avaluació de recuperació i millora de nota.  

 
  Criteris d’avaluació final contínua 

 

 

Al finalitzar el curs l’alumne haurà superat la matèria si, com a mínim, ha assolit 

satisfactòriament les competències treballades. 

 
 Criteris de recuperacions de la matèria 

Trimestral al llarg del curs: 

Els professors del seminari observaran als alumnes que no progressin adequadament i els 

faran fer activitats de reforç i recuperació que considerin oportunes sense perjudici de la prova 

de recuperació de cada trimestre. 

Final extraordinària de juny: 
 

Aquesta avaluació consistirà en la realització d'una prova global al finalitzar el curs, durant 

el mes de juny, amb un màxim de qualificació d’Assoliment Satisfactori. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 1R D’ESO CURS 2019-2020 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 1R D’ESO CURS 2019-2020 ( Optativa STEAM ) 
 

 
 

  Criteris d’avaluació trimestral 

L’avaluació serà global, contínua, diferenciada i amb un model competencial. Es realitzarà 

valorant l’assoliment per part de l’alumnat dels objectius i de les competències bàsiques pròpies 

de la matèria, de l’àmbit cientificotecnològic i les transversals dels àmbits digital i personal i 

social, que també seran valorades. 

 
Així, l’avaluació ha de permetre que tant els professors (avaluació formativa) com els alumnes 

(avaluació formadora) puguin conèixer el procés d’aprenentatge, identificar els avenços, les 

dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu, i prendre les decisions oportunes 

per regular-lo. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius d’aprenentatge i 

els criteris i procediments amb els quals se’ls avaluarà. 

 
 Eines i instruments d’avaluació 

 

Per la valoració de l’assoliment de les competències, abans citades, es tindran en compte: 
 

- Els exercicis , treballs escrits i orals fets a classe o a casa i les pràctiques de laboratori 

( mitjançant una rúbrica compartida). 

- La pulcritud i ordre en la llibreta ( mitjançant una rúbrica compartida). 

- La puntualitat i el comportament a les classes, sortides pedagògiques, xerrades... 

- El respecte pel material. 

- La constància en la realització dels deures i la disponibilitat del material necessari per 

treballar. 

- Es faran un mínim de dos exàmens per verificar el grau d’assoliment de les competències 

de l’àmbit cientificotecnològic del nivell corresponent. ( Si un alumne no pot assistir a 

una prova escrita, només podrà realitzar-la en altra data si prèviament porta el 

justificant mèdic al professor de la matèria. ) 



 Es portarà  a terme una  avaluació   trimestral ( 1r i 2n) que s’obtindrà aplicant els 

següents criteris, en relació a les competències treballades en els diferents àmbits, establertes a 

la programació: 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Assoliment de les Competències de l’àmbit cientificotecnològic. 60 % 

Assoliment de les Competències de l’àmbit digital. 20 % 

Assoliment de les Competències personal i social. 20 % 

 

Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment de les competències són: 
 

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10 

Nivell No assoliment 

(NA) 

Assoliment 

satisfactori 

(AS) 

Assoliment 

notable 

(AN) 

Assoliment 

excel·lent 

(AE) 

    

   L’avaluació del  3r trimestre  serà una avaluació de recuperació i millora de nota.  

 

 Criteris d’avaluació final contínua 

 

Al finalitzar el curs l’alumne haurà superat la matèria si, com a mínim, ha assolit 

satisfactòriament les competències treballades. 

 Criteris de recuperacions de la matèria 

Trimestral al llarg del curs: 

Els professors del seminari observaran als alumnes que no progressin adequadament i els faran 

fer activitats de reforç i recuperació que considerin oportunes sense perjudici de la prova de 

recuperació de cada trimestre. 

Final extraordinària de juny: 
 

Aquesta avaluació consistirà en la realització d'una prova global al finalitzar el curs, durant el 

mes de juny, amb un màxim de qualificació d’Assoliment Satisfactori. 
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SEMINARI DE BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 

 CRITERIS D’AVALUACIÓ 3R D’ESO CURS 2019-2020 
 

 
 

  Criteris d’avaluació trimestral 

L’avaluació serà global, contínua, diferenciada i amb un model competencial. Es realitzarà 

valorant l’assoliment per part de l’alumnat dels objectius i de les competències bàsiques pròpies 

de la matèria, de l’àmbit cientificotecnològic i les transversals dels àmbits digital i personal i 

social, que també seran valorades. 

 
Així, l’avaluació ha de permetre que tant els professors (avaluació formativa) com els alumnes 

(avaluació formadora) puguin conèixer el procés d’aprenentatge, identificar els avenços, les 

dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu, i prendre les decisions 

oportunes per regular-lo. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius 

d’aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se’ls avaluarà. 

 
 Eines i instruments d’avaluació 

 

Per la valoració de l’assoliment de les competències, abans citades, es tindran en compte: 
 

- Els exercicis , treballs escrits i orals fets a classe o a casa i les pràctiques de laboratori 

( mitjançant una rúbrica compartida). 

- La pulcritud i ordre en el dossier ( mitjançant una rúbrica compartida). 

- La puntualitat i el comportament a les classes, sortides pedagògiques, xerrades... 

- El respecte pel material. 

- La constància en la realització dels deures i la disponibilitat del material necessari per 

treballar. 

- Es faran un mínim de dos exàmens per verificar el grau d’assoliment de les competències 

de l’àmbit cientificotecnològic del nivell corresponent. ( Si un alumne no pot assistir a 

una prova escrita, només podrà realitzar-la en altra data si prèviament porta el 

justificant mèdic al professor de la matèria. ) 

 

Es portarà  a terme una  avaluació   trimestral ( 1r i 2n trimestre) que s’obtindrà aplicant els 

següents criteris, en relació a les competències treballades en els diferents àmbits, establertes a 

la programació: 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Assoliment de les Competències de l’àmbit cientificotecnològic. 80 % 

Assoliment de les Competències de l’àmbit digital. 10% 

Assoliment de les Competències personal i social. 10% 

 
 

Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment de les competències són: 
 

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10 

Nivell No assoliment 

(NA) 

Assoliment 

satisfactori 

(AS) 

Assoliment 

notable 

(AN) 

Assoliment 

excel·lent 

(AE) 

  

 L’avaluació del  3r trimestre  serà una avaluació de recuperació i millora de nota.  

 

 Criteris d’avaluació final contínua 

 

Al  finalitzar  el  curs  l’alumne  haurà  superat  la  matèria  si,  com  a  mínim, ha assolit 

satisfactòriament les competències treballades. 

 

 
 Criteris de recuperacions de la matèria 

Trimestral al llarg del curs: 

Els professors del seminari observaran als alumnes que no progressin adequadament i els faran 

fer activitats de reforç i recuperació que considerin oportunes sense perjudici de la prova de 

recuperació de cada trimestre. 

Final extraordinària de juny: 
 

Aquesta avaluació consistirà en la realització d'una prova global al finalitzar el curs, durant el 

mes de juny, amb un màxim de qualificació d’Assoliment Satisfactori. 

Cursos anteriors no assolits: alumnes amb la biologia i geologia pendent 
 

Cada professor localitzarà a principi de curs en els seus grups els alumnes que han passat de curs 

amb aquesta matèria suspesa. 

Per aquells alumnes amb la matèria pendent de 1r que es troben a 3r d'ESO, caldrà que realitzin 

un treball basat en activitats i exercicis competencials del curs no assolit. Aquestes activitats 

seran controlades periòdicament pel professorat. La qualificació màxima serà d’Assoliment 

Satisfactori. 
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SEMINARI DE BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 

 CRITERIS D’AVALUACIÓ 3R D’ESO CURS 2019-2020 ( Grup diversitat) 
 

 
 

  Criteris d’avaluació trimestral 

L’avaluació serà global, contínua, diferenciada i amb un model competencial. Es realitzarà 

valorant l’assoliment per part de l’alumnat dels objectius i de les competències bàsiques pròpies 

de la matèria, de l’àmbit cientificotecnològic i les transversals dels àmbits digital i personal i 

social, que també seran valorades. 

Així, l’avaluació ha de permetre que tant els professors (avaluació formativa) com els alumnes 

(avaluació formadora) puguin conèixer el procés d’aprenentatge, identificar els avenços, les 

dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu, i prendre les decisions 

oportunes per regular-lo. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius 

d’aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se’ls avaluarà. 

 
 Eines i instruments d’avaluació 

 

Per la valoració de l’assoliment de les competències, abans citades, es tindran en compte: 
 

- Els exercicis , treballs escrits i orals fets a classe o a casa i les pràctiques de laboratori ( 

mitjançant una rúbrica compartida). 

- La pulcritud i ordre en el dossier ( mitjançant una rúbrica compartida). 

- La puntualitat i el comportament a les classes, sortides pedagògiques, xerrades... 

- El respecte pel material. 

- La constància en la realització dels deures i la disponibilitat del material necessari per 

treballar. 

- Es faran un mínim de dos exàmens per verificar el grau d’assoliment de les competències 

de l’àmbit cientificotecnològic del nivell corresponent. ( Si un alumne no pot assistir a 

una prova escrita, només podrà realitzar-la en altra data si prèviament porta el 

justificant mèdic al professor de la matèria. ) 

 

Es portarà  a terme una  avaluació   trimestral ( 1 r  i  2 n  t r i m e s t r e )  que s’obtindrà 

aplicant els següents criteris, en relació a les competències treballades en els diferents àmbits, 

establertes a la programació: 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Assoliment de les Competències de l’àmbit cientificotecnològic. 70 % 

Assoliment de les Competències de l’àmbit digital. 10% 

Assoliment de les Competències personal i social. 20% 

 
 

Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment de les competències són: 
 

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10 

Nivell No assoliment 

(NA) 

Assoliment 

satisfactori 

(AS) 

Assoliment 

notable 

(AN) 

Assoliment 

excel·lent 

(AE) 

  

  

   L’avaluació del  3r trimestre  serà una avaluació de recuperació i millora de nota.  

 

Criteris d’avaluació final contínua 

Al  finalitzar  el  curs  l’alumne  haurà  superat  la  matèria  si,  com  a  mínim, ha assolit 

satisfactòriament les competències treballades. 

 
 Criteris de recuperacions de la matèria 

Trimestral al llarg del curs: 

Els professors del seminari observaran als alumnes que no progressin adequadament i els faran 

fer activitats de reforç i recuperació que considerin oportunes sense perjudici de la prova de 

recuperació de cada trimestre. 

Final extraordinària de juny: 
 

Aquesta avaluació consistirà en la realització d'una prova global al finalitzar el curs, durant el 

mes de juny, amb un màxim de qualificació d’Assoliment Satisfactori. 

Cursos anteriors no assolits: alumnes amb la biologia i geologia pendent 
 

Cada professor localitzarà a principi de curs en els seus grups els alumnes que han passat de curs 

amb aquesta matèria suspesa. 

Per aquells alumnes amb la matèria pendent de 1r que es troben a 3r d'ESO, caldrà que realitzin 

un treball basat en activitats i exercicis competencials del curs no assolit. Aquestes activitats 

seran controlades periòdicament pel professorat. La qualificació màxima serà d’Assoliment 

Satisfactori. 



Generalitat de Catalunya 

Departament d'Educació 

Institut d'Educació Secundària 

Rafael Casanova 
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 CRITERIS D’AVALUACIÓ 4T D’ESO CURS 2019-20 
 

 
 

  Criteris d’avaluació trimestral 

L’avaluació serà global, contínua, diferenciada i amb un model competencial. Es realitzarà 

valorant l’assoliment per part de l’alumnat dels objectius i de les competències bàsiques pròpies 

de la matèria, de l’àmbit cientificotecnològic i les transversals dels àmbits digital i personal i 

social, que també seran valorades. 

Així, l’avaluació ha de permetre que tant els professors (avaluació formativa) com els alumnes 

(avaluació formadora) puguin conèixer el procés d’aprenentatge, identificar els avenços, les 

dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu, i prendre les decisions 

oportunes per regular-lo. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius 

d’aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se’ls avaluarà. 

 
 Eines i instruments d’avaluació 

 

Per la valoració de l’assoliment de les competències, abans citades, es tindran en compte: 
 

- Els exercicis , treballs escrits i orals fets a classe o a casa i les pràctiques de laboratori 

( mitjançant una rúbrica compartida). 

- La pulcritud i ordre en el dossier ( mitjançant una rúbrica compartida). 

- La puntualitat i el comportament a les classes, sortides pedagògiques, xerrades... 

- El respecte pel material. 

- La constància en la realització dels deures i la disponibilitat del material necessari per 

treballar. 

- Es faran un mínim de dos exàmens per verificar el grau d’assoliment de les competències 

de l’àmbit cientificotecnològic del nivell corresponent. ( Si un alumne no pot assistir a 

una prova escrita, només podrà realitzar-la en altra data si prèviament porta el 

justificant mèdic al professor de la matèria. ) 

 

Es portarà  a terme una  avaluació   trimestral ( 1r i 2n trimestre) que s’obtindrà aplicant els 

següents criteris, en relació a les competències treballades en els diferents àmbits, establertes a 

la programació: 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Assoliment de les Competències de l’àmbit cientificotecnològic. 80 % 

Assoliment de les Competències de l’àmbit digital. 10% 

Assoliment de les Competències personal i social. 10% 

 
 

Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment de les competències són: 
 

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10 

Nivell No assoliment 

(NA) 

Assoliment 

satisfactori 

(AS) 

Assoliment 

notable 

(AN) 

Assoliment 

excel·lent 

(AE) 

    

   L’avaluació del  3r trimestre  serà una avaluació de recuperació i millora de nota.  

 

 Criteris d’avaluació final contínua 

Al  finalitzar  el  curs  l’alumne  haurà  superat  la  matèria  si,  com  a  mínim, ha assolit 

satisfactòriament les competències treballades. 

 
 Criteris de recuperacions de la matèria 

Trimestral al llarg del curs: 

Els professors del seminari observaran als alumnes que no progressin adequadament i els faran 

fer activitats de reforç i recuperació que considerin oportunes sense perjudici de la prova de 

recuperació de cada trimestre. 

Final extraordinària de juny: 
 

Aquesta avaluació consistirà en la realització d'una prova global al finalitzar el curs, durant el 

mes de juny, amb un màxim de qualificació d’Assoliment Satisfactori. 

Cursos anteriors no assolits: alumnes amb la biologia i geologia pendent 
 

Cada professor localitzarà a principi de curs en els seus grups els alumnes que han passat de curs 

amb aquesta matèria suspesa. 

Per aquells alumnes amb la matèria pendent de 1r que es troben a 4t d'ESO, caldrà que realitzin 

un treball basat en activitats i exercicis competencials del curs no assolit. Aquestes activitats 

seran controlades periòdicament pel professorat. 

Per aquells alumnes amb la matèria pendent de 3r que es troben a 4t d'ESO, caldrà que realitzin 

un treball basat en activitats i exercicis competencials del curs no assolit i realitzaran una prova 

complementària, per la seva avaluació. La qualificació màxima serà d’Assoliment Satisfactori. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 4T D’ESO CURS 2019-2020 ( Grup de diversitat ) 
 

 
 

  Criteris d’avaluació trimestral 

L’avaluació serà global, contínua, diferenciada i amb un model competencial. Es realitzarà 

valorant l’assoliment per part de l’alumnat dels objectius i de les competències bàsiques pròpies 

de la matèria, de l’àmbit cientificotecnològic i les transversals dels àmbits digital i personal i 

social, que també seran valorades. 

 
Així, l’avaluació ha de permetre que tant els professors (avaluació formativa) com els alumnes 

(avaluació formadora) puguin conèixer el procés d’aprenentatge, identificar els avenços, les 

dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu, i prendre les decisions 

oportunes per regular-lo. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius 

d’aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se’ls avaluarà. 

 
 Eines i instruments d’avaluació 

 

Per la valoració de l’assoliment de les competències, abans citades, es tindran en compte: 
 

- Els exercicis , treballs escrits i orals fets a classe o a casa i les pràctiques de laboratori 

( mitjançant una rúbrica compartida). 

- La pulcritud i ordre en el dossier ( mitjançant una rúbrica compartida). 

- La puntualitat i el comportament a les classes, sortides pedagògiques, xerrades... 

- El respecte pel material. 

- La constància en la realització dels deures i la disponibilitat del material necessari per 

treballar. 

- Es faran un mínim de dos exàmens per verificar el grau d’assoliment de les competències 

de l’àmbit cientificotecnològic del nivell corresponent. ( Si un alumne no pot assistir a 

una prova escrita, només podrà realitzar-la en altra data si prèviament porta el 

justificant mèdic al professor de la matèria. ) 

Es portarà  a terme una  avaluació   trimestral ( 1r i 2n trimestre) que s’obtindrà aplicant els 

següents criteris, en relació a les competències treballades en els diferents àmbits, establertes a 

la programació: 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Assoliment de les Competències de l’àmbit cientificotecnològic. 70 % 

Assoliment de les Competències de l’àmbit digital. 10% 

Assoliment de les Competències personal i social. 20% 

 
 

Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment de les competències són: 
 

Qualificació 0,1,2,3,4 5,6 7,8 9,10 

Nivell No assoliment 

(NA) 

Assoliment 

satisfactori 

(AS) 

Assoliment 

notable 

(AN) 

Assoliment 

excel·lent 

(AE) 

   

   L’avaluació del  3r trimestre  serà una avaluació de recuperació i millora de nota.  

  Criteris d’avaluació final contínua 

Al  finalitzar  el  curs  l’alumne  haurà  superat  la  matèria  si,  com  a  mínim, ha assolit 

satisfactòriament les competències treballades. 

 
 Criteris de recuperacions de la matèria 

Trimestral al llarg del curs: 

Els professors del seminari observaran als alumnes que no progressin adequadament i els faran 

fer activitats de reforç i recuperació que considerin oportunes sense perjudici de la prova de 

recuperació de cada trimestre. 

Final extraordinària de juny: 
 

Aquesta avaluació consistirà en la realització d'una prova global al finalitzar el curs, durant el 

mes de juny, amb un màxim de qualificació d’Assoliment Satisfactori. 

 
 

Cursos anteriors no assolits: alumnes amb la biologia i geologia pendent 
 

Cada professor localitzarà a principi de curs en els seus grups els alumnes que han passat de curs 

amb aquesta matèria suspesa. 

Per aquells alumnes amb la matèria pendent de 1r que es troben a 4t d'ESO, caldrà que realitzin 

un treball basat en activitats i exercicis competencials del curs no assolit. Aquestes activitats 

seran controlades periòdicament pel professorat. 

Per aquells alumnes amb la matèria pendent de 3r que es troben a 4t d'ESO, caldrà que realitzin 

un treball basat en activitats i exercicis competencials del curs no assolit i realitzaran una prova 

complementària, per la seva avaluació. La qualificació màxima serà d’Assoliment Satisfactori. 
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  Criteris d’avaluació trimestral ( 1r i 2n trimestre) 

 

- La nota trimestral s’obtindrà de la valoració del treball realitzat, dels deures i de 

l’assistència a classe. 

90% de continguts (coneixements ): sempre que la mitja d’aquesta part sigui superior a 4. 

5% de procediments (treballs i deures realitzats diàriament). 

5% d’actitud (a l’ aula-laboratori-sortides). 
 

- Es realitzaran un mínim de dues proves escrites : ( Si un alumne no pot assistir a una 

prova escrita, només podrà realitzar-la en altra data si prèviament porta el 

justificant mèdic a la professora de la matèria. ) 

- Els continguts de cada prova són els impartits des de començament de curs. 

- Es tindran en compte les faltes d’ortografia, es descomptaran 0,1 punts per cada falta 

d’ortografia no reiterada, fins un màxim d’un punt. 

- Es valorarà també la presentació d’activitats, assistència i puntualitat. L’assistència és 

obligatòria i es descomptaran 0,1 punt per cada falta injustificada i 0,05 punt per cada 

retard. 

- L’avaluació quedarà aprovada sempre i quan el valor sigui més gran i igual a 5. 

- La nota que constarà al butlletí de notes correspondrà a un nombre enter, el que figura 

davant del decimal. La nota real (amb decimals) la guardarà el professor per fer futures 

mitjanes. 

 L’avaluació del  3r trimestre serà una avaluació de recuperació i millora de nota.  

  Criteris d’avaluació final 

- Si els dos  primers trimestres estan aprovats, la nota final correspondrà a la mitjana, amb la 

possibilitat de pujar aquesta mitjana, amb les tasques fetes durant el tercer trimestre ( mai 

penalitzarà).  

- Si un trimestre està suspès també es farà la mitjana. Si la mitjana és major o igual a 5 la 

matèria quedarà aprovada. Si la mitjana és menor a 5 estarà suspesa i l’alumne haurà de 

presentar-se a l’examen final de recuperació. Per fer aquesta mitjana el trimestre suspès ha de 

tenir nota de 3’5  o superior. De igual manera, el tercer trimestre també servirà per pujar la 

nota mitjana. 

- Si hi ha 2 trimestres suspesos l’alumne haurà de presentar-se a l’examen  final de 

recuperació. 



 
 Criteris de recuperacions de la matèria 

Trimestral al llarg del curs: Un trimestre suspès es podrà recuperar al trimestre següent, si es 

compleixin els següents requisits: 

- S’ha d’haver presentat a tots els exàmens ordinaris del trimestre. 

- Ha d’haver presentat tots els treballs encomanats en els terminis establerts. 

- El número de faltes d’assistència no justificades no pot ser superior de 22 hores, en 

aquesta matèria, sino l’alumne perd el dret d’avaluació contínua. Els alumnes que 

acumulin fulls d’incidència podran arribar a perdre el dret a presentar-se a la prova. 

La recuperació es farà mitjançant un únic examen, en les dates que fixi el professor corresponent 

de la matèria, i les correccions de les errades dels treballs presentats durant el trimestre, si 

s’escau. 

Final extraordinària ( de juny , per 2n de batxillerat)  

Una prova escrita on entrarà tota la matèria impartida durant el curs. La nota final serà la més 

alta de les obtingudes en l’avaluació continua i l’examen final. La nota de recuperació no serà 

superior a 5. 

Final extraordinària ( de setembre , per 1r de batxillerat)  

Una prova escrita on entrarà tota la matèria impartida durant el curs. La nota final serà la més 

alta de les obtingudes en l’avaluació continua i l’examen final. La nota de recuperació no serà 

superior a 5. 
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  Criteris d’avaluació trimestral ( 1r i 2n trimestre) 

- La nota trimestral s’obtindrà de la valoració del treball realitzat, dels deures i de 

l’assistència a classe. 

- 80% de continguts (coneixements ): sempre que la mitja d’aquesta part sigui superior a 4. 

- 10% de procediments (treballs i deures realitzats diàriament). 

- 10% d’actitud (a l’ aula-laboratori-sortides). 

- Es realitzaran un mínim de dues proves escrites : ( Si un alumne no pot assistir a una 

prova escrita, només podrà realitzar-la en altra data si prèviament porta el 

justificant mèdic a la professora de la matèria. ) 

- Els continguts de cada prova són els impartits des de començament de curs. 

- Es tindran en compte les faltes d’ortografia, es descomptaran 0,1 punts per cada falta 

d’ortografia no reiterada, fins un màxim d’un punt. 

- Es valorarà també la presentació d’activitats, assistència i puntualitat. L’assistència és 

obligatòria i es descomptaran 0,1 punt per cada falta injustificada i 0,05 punt per cada 

retard. 

- L’avaluació quedarà aprovada sempre i quan el valor sigui més gran i igual a 5. 

- La nota que constarà al butlletí de notes correspondrà a un nombre enter, el que figura 

davant del decimal. La nota real (amb decimals) la guardarà el professor per fer futures 

mitjanes. 

 L’avaluació del  3r trimestre  serà una avaluació de recuperació i millora de nota.  

 Criteris d’avaluació final 

- Si els dos  primers trimestres estan aprovats, la nota final correspondrà a la mitjana, amb la 

possibilitat de pujar aquesta mitjana, amb les tasques fetes durant el tercer trimestre ( mai 

penalitzarà).  

- Si un trimestre està suspès també es farà la mitjana. Si la mitjana és major o igual a 5 la 

matèria quedarà aprovada. Si la mitjana és menor a 5 estarà suspesa i l’alumne haurà de 

presentar-se a l’examen final de recuperació. Per fer aquesta mitjana el trimestre suspès ha de 

tenir nota de 3’5  o superior. De igual manera, el tercer trimestre també servirà per pujar la 

nota mitjana. 

- Si hi ha 2 trimestres suspesos l’alumne haurà de presentar-se a l’examen  final de 

recuperació. 



 Criteris de recuperacions de la matèria 

Trimestral al llarg del curs: Un trimestre suspès es podrà recuperar al trimestre següent, si es 

compleixin els següents requisits: 

- S’ha d’haver presentat a tots els exàmens ordinaris del trimestre. 

- Ha d’haver presentat tots els treballs encomanats en els terminis establerts. 

- El número de faltes d’assistència no justificades no pot ser superior de 22 hores, en 

aquesta matèria, sino l’alumne perd el dret d’avaluació contínua. Els alumnes que 

acumulin fulls d’incidència podran arribar a perdre el dret a presentar-se a la prova. 

La recuperació es farà mitjançant un únic examen, en les dates que fixi el professor corresponent 

de la matèria, i les correccions de les errades dels treballs presentats durant el trimestre, si 

s’escau. 

Final extraordinària de setembre: Una prova escrita on entrarà tota la matèria impartida durant 

el curs. La nota final serà la més alta de les obtingudes en l’avaluació continua i l’examen final. 

La nota de recuperació no serà superior a 5. 
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SEMINARI DE BIOLOGIA I GEOLOGIA 

 CRITERIS D’AVALUACIÓ C.M.C. BATXILLERAT 

CURS 2019-2020 

  Criteris d’avaluació trimestral ( 1r i 2n trimestre) 

 

- La nota trimestral s’obtindrà de la valoració del treball realitzat, dels deures i de l’assistència 

a classe: 

70% de continguts (coneixements ): sempre que la mitja d’aquesta part sigui superior a 4. 

20% de procediments (treballs i deures realitzats diàriament). 

10% d’actitud (a l’ aula-laboratori-sortides). 
 

- Es realitzaran un mínim de dues proves escrites : ( Si un alumne no pot assistir a una 

prova escrita, només podrà realitzar-la en altra data  si  prèviament  porta  el 

justificant mèdic al professor de la matèria. ) 

- Els continguts de cada prova són els impartits des de començament de curs. 

- Es tindran en compte les faltes d’ortografia, es descomptaran 0,1 punts per cada falta 

d’ortografia no reiterada, fins un màxim d’un punt. 

- Es valorarà també la presentació d’activitats, assistència i puntualitat. L’assistència és 

obligatòria i es descomptaran 0,1 punt per cada falta injustificada i 0,05 punt per cada retard. 

- L’avaluació quedarà aprovada sempre i quan el valor sigui més gran i igual a 5. 

- La nota que constarà al butlletí de notes correspondrà a un nombre enter, el que figura davant 

del decimal. La nota real (amb decimals) la guardarà el professor per fer futures mitjanes. 

 

 L’avaluació del  3r trimestre serà una avaluació de recuperació i millora de nota.  

  Criteris d’avaluació final 

- Si els dos  primers trimestres estan aprovats, la nota final correspondrà a la mitjana, amb la 

possibilitat de pujar aquesta mitjana, amb les tasques fetes durant el tercer trimestre ( mai 

penalitzarà).  

- Si un trimestre està suspès també es farà la mitjana. Si la mitjana és major o igual a 5 la 

matèria quedarà aprovada. Si la mitjana és menor a 5 estarà suspesa i l’alumne haurà de 

presentar-se a l’examen final de recuperació. Per fer aquesta mitjana el trimestre suspès ha de 

tenir nota de 3’5  o superior. De igual manera, el tercer trimestre també servirà per pujar la 

nota mitjana. 

- Si hi ha 2 trimestres suspesos l’alumne haurà de presentar-se a l’examen  final de 

recuperació. 



 

 Criteris de recuperacions de la matèria 

Trimestral al llarg del curs: Un trimestre suspès es podrà recuperar al trimestre següent, si es 

compleixin els següents requisits: 

- S’ha d’haver presentat a tots els exàmens ordinaris del trimestre. 

- Ha d’haver presentat tots els treballs encomanats en els terminis establerts. 

- El número de faltes d’assistència no justificades no pot ser superior de 11 hores, en 

aquesta matèria, sino l’alumne perd el dret d’avaluació contínua. Els alumnes que 

acumulin fulls d’incidència podran arribar a perdre el dret a presentar-se a la prova. 

La recuperació es farà mitjançant un únic examen, en les dates que fixi el professor corresponent 

de la matèria, i les correccions de les errades dels treballs presentats durant el trimestre, si 

s’escau. 

Final extraordinària de setembre: 
 

Una prova escrita on entrarà tota la matèria impartida durant el curs. La nota final serà la més 

alta de les obtingudes en l’avaluació continua i l’examen final. La nota de recuperació no serà 

superior a 5. 


