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Nom matèria, curs i seminari 

Biologia. 2n Batxillerat. Seminari de Ciències Naturals 2019-20 

Criteris d’avaluació trimestral 
Es basaran en el grau l’assoliment dels objectius i les competències que marca la normativa vigent. 
 

Instruments d’avaluació     

A cada avaluació hi haurà dos exàmens escrits com a mínim que tindran en general el mateix pes 
en la nota de l’avaluació trimestral. 

Es valoraran els exercicis fets a l’aula i a casa, les pràctiques de laboratori i els treballs voluntaris. 

També es valorarà l’assistència a l’aula, la puntualitat, l’actitud d’interès, la participació activa, el 
respecte de les normes de convivència i les faltes d’ortografia en els exàmens i treballs escrits. 

Es penalitzarà 0,1 punts per cada falta d’ortografia tipificada en cada curs fins a un màxim d’1 
punt en els exàmens i en els treballs escrits. 

 
Determinació de la nota de l’avaluació trimestral 

Es farà la mitjana ponderada entre dos factors, per una banda els exàmens que valdran un 80% i 
per l’altra banda la resta d’instruments d’avaluació que valdran un 20%. 

Es farà la mitjana aritmètica dels exàmens realitzats a l’avaluació trimestral. 

Si s’ofereixen treballs voluntaris aquests poden augmentar la nota final de l’avaluació trimestral. 

Per posar la nota final de l’avaluació del trimestre al butlletí de notes s’arrodonirà al nombre 
enter tenint en compte l’evolució acadèmica creixent o decreixent de l’alumne al llarg de 
l’avaluació. La pèrdua o guany de decimals es podrà compensar a l’avaluació final ordinària. 

Si un alumne/a acumula un 15% o més de faltes injustificades en la matèria durant una avaluació, 
perdrà un punt en la nota d'aquesta avaluació. 

 

Criteris de recuperació d’avaluacions suspeses durant el curs 

Els alumnes que tinguin la primera o la segona avaluacions suspeses han de fer obligatòriament 
un examen de recuperació a la següent avaluació i la nota màxima que podran obtenir en aquesta 
recuperació és de 5. 

 

Criteris d’avaluació final  
 

Determinació de la nota de l’avaluació final ordinària de la matèria (maig) 

Es farà la mitjana aritmètica de les notes numèriques de les avaluacions tenint en compte els 
decimals i s’arrodonirà a un nombre enter tenint en compte l’evolució acadèmica creixent o 
decreixent de l’alumne/a al llarg del curs. 

Aquesta mitjana aritmètica es farà si tenen com a màxim una avaluació suspesa amb un 4. 

Si un alumne/a acumula un 30% o més de faltes injustificades en la matèria al llarg del curs, 
s’haurà de presentar directament a l'examen de suficiència al maig. 
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Recuperació de la matèria suspesa al final de l’avaluació final ordinària (maig) 

Si els alumnes encara tenen al maig alguna avaluació suspesa hauran de fer de forma obligatòria 
un examen de suficiència tan sols de les avaluacions suspeses.  

La nota màxima que els alumnes podran obtenir en aquesta recuperació és de 5. 

 

Millora de la nota de l’avaluació final ordinària de la matèria aprovada (curs) al maig 

Es realitzarà un examen extraordinari de millora al mes de maig tan sols als alumnes que, tenim la 
matèria aprovada amb 5 o més nota, tinguin la intenció de millorar la seva nota final ordinària i es 
vulguin presentar de forma voluntària. 

Aquests alumnes hauran d’avisar el professor amb temps suficient per a que pugui preparar 
aquest examen de millora. 

En aquest cas no hi haurà cap limitació de la nota final ordinària que pugui obtenir l’alumne/a. 

En el cas que la nota final de l’examen de millora fos inferior a la mitjana aritmètica del curs es 
mantindrà la mitjana aritmètica. 

 

Recuperació de la matèria suspesa (curs) al juny (avaluació extraordinària) 

Si els alumnes encara tenen la matèria suspesa després de l’avaluació ordinària de maig hauran 
de fer de forma obligatòria un examen de suficiència de les totes les avaluacions parcials al juny.  

La nota màxima que els alumnes podran obtenir en aquesta recuperació és de 5. 

 

Criteris de recuperació de cursos anteriors (pendents) 

 
Recuperació de la matèria suspesa al curs següent (alumnes pendents) 

Els alumnes de 2n de Batx. que tinguin suspesa la matèria de Biologia de 1r de Batx. hauran de fer 
de forma obligatòria un examen de recuperació de tot el curs. 

La nota màxima que els alumnes podran obtenir en aquesta recuperació és de 5. 

Hi haurà dues convocatòries a l’any per fer aquest examen, la convocatòria ordinària al segon 
trimestre i la convocatòria extraordinària que es farà al maig per tal que, si els alumnes l´aproven, 
es puguin presentar a la selectivitat de setembre.  


