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Nom matèria, curs i seminari 
 

Biologia i Geologia  3r ESO. Seminari de Ciències Naturals. Curs 2019-20 

 

Competències treballades durant el curs 

 Competència 4: Identificar i resoldre problemes científics que poden ser investigats dins 

l’àmbit escolar i que impliquin la realització i la comunicació d’investigacions 

experimentals. 

 Competència 12: Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables tant a nivell individual 

com social fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del 

cos humà. 

 Competència 13: Aplicar les mesures preventives adequades, utilitzant el coneixement 

científic, en relació amb les conductes de risc i malalties associades al consum de 

substàncies addictives. 

 Competència 14: Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut 

i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades. 

 Competència 15: Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i reproducció humanes, a 

partir del coneixement científic, valorant les conseqüències de les conductes de risc. 

 A més a més treballarem altres competències de l’àmbit digital i personal i social, que 

també seran avaluades en conjunt amb l’equip docent des de diverses matèries 

Criteris i instruments d’avaluació trimestral 

⮚ Els instruments d’avaluació seran variats. Es faran proves i activitats avaluables (proves 

escrites, treballs, presentacions, sortides,...) per a cada unitat didàctica i per a treballar les 

diverses competències bàsiques, tant individualment com en grup.  

⮚ Es farà una avaluació contínua on es tindrà en compte: la qualitat de les activitats 

demanades, la realització de la feina de classe, els deures, el  resultat dels diferents 

treballs en grup, etc. I també la realització dels deures, portar el material necessari, la 

participació activa i positiva a l'aula, un bon comportament i una bona relació amb els 

companys i el professorat.  

⮚ Per tenir l’ASSOLIMENT de les competències de la matèria caldrà que els alumnes superin 

les diverses activitats avaluables i tinguin una bona evolució en el seguiment diari. La 

gradació de l’assoliment (Assoliment Satisfactori, Assoliment Notable, Assoliment 

Excel·lent) dependrà de la mitjana de les diverses activitats.  
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Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 

⮚ Si un alumne  NO ASSOLEIX les competències treballades durant un trimestre, tindrà una 

nova oportunitat durant el següent trimestre.  El professorat indicarà a cada alumne/a 

com cal recuperar (una activitat, una prova,...). En el cas del 3r trimestre serà durant la 

primera setmana de juny. 

 

Criteris d’avaluació final 

⮚ L’avaluació final ordinària dels alumnes amb totes les COMPETÈNCIES ASSOLIDES serà la 

mitjana de les tres avaluacions. 

⮚ Si un alumne NO ASSOLEIX les competències treballades durant el curs, tindrà una nova 

oportunitat durant la primera setmana de juny, en l’avaluació final ordinària. Si encara NO 

ASSOLEIX les competències corresponents podrà realitzar l’avaluació final extraordinària al 

juny,  segons calendari del curs. El professorat indicarà a cada alumne/a com cal recuperar 

(una activitat, una prova,...)  

 

Criteris de recuperació de cursos anteriors 

⮚ Si un alumne té suspeses les competències de cursos anteriors les podrà recuperar en el 

curs vigent en dues convocatòries. La primera convocatòria serà al segon trimestre  i la 

segona convocatòria al final del 3r trimestre. El professorat indicarà a cada alumne com cal 

recuperar (una activitat, una prova,...)  

Observacions 
 

 


