
CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE 

BIOLOGIA I GEOLOGIA PER L’ESO curs 2019/2020 

El departament ha establert pel present curs 2019/20 els 

següents criteris percentuals , segons es detalla a 

continuació, per avaluar als alumnes de cada curs: 

Alumnes del curs actual : 

* Cursos sense adaptació curricular 1r i 3r ESO i optativa de 4t Ciències Aplicades a l’activitat 

professional 

La nota de cada avaluació es calcularà a partir dels següents percentatges: 

60% de la nota farà referència a proves competencials, on s’avaluarà l’assoliment de les 

competències treballades. Aquesta valoració es farà a partir de proves escrites dins del 

trimestre en curs. 

25% de la nota referent a les pràctiques i treball al laboratori, presentació de la llibreta i 

informes sol·licitats. 

10% del  procés d’aprenentatge que s’avaluarà amb el treball a l’aula, treballs a casa 

presentant les tasques proposades, presentació del diari d’aula elaborat correctament i amb 

tota la informació subministrada. L’expressió escrita es tindrà en compte a l’hora de posar el 

percentatge de  nota corresponent. 

 5% de la nota farà referència a la dimensió ciutadana , competència personal i social ( 

tolerància, respecte i participació).Es requereix  un bon comportament a l’aula, participació i 

interès, curiositat i motivació per la matèria. 

 

* Curs 4t  ESO, optativa Biologia i Geologia 

La nota de cada avaluació es calcularà a partir dels següents percentatges: 

70% de la nota farà referència a proves competencials. Aquesta valoració es farà a partir de 

proves escrites dins del trimestre en curs. 

20% de la nota referent a les pràctiques de laboratori, presentació de la llibreta i informes 

sol·licitats. 

 5% treball a l’aula, treballs a casa presentant les tasques proposades, presentació de la llibreta 

de teoria elaborada correctament i amb tota la informació subministrada. Les faltes 

d’ortografia es tindran en compte a criteri del professor/a. 

 5% de la nota farà referència a la dimensió ciutadana, competència personal i social 



 ( tolerància, respecte i participació).Es requereix  un bon comportament a l’aula, participació i 

interès, curiositat i motivació per la matèria. 

*Cursos amb adaptació curricular 

En aquests cursos , donada la tipologia dels alumnes,  estan adaptats tant els continguts com la 

metodologia. 

La nota de cada avaluació es calcularà a partir dels següents percentatges: 

60% de la nota farà referència a proves competencials. Aquesta valoració es farà a partir de 

proves escrites dins del trimestre en curs sobre els àmbits competencials adaptats . 

25% de la nota correspondrà al treball a l’aula, feina  a casa presentant les tasques 

proposades, presentació de les llibreta de teoria elaborada correctament i amb tota la 

informació subministrada. Les faltes d’ortografia es tindran en compte a criteri del professor/a. 

10% de la nota referent a les pràctiques i treball de laboratori, presentació de la llibreta i 

informes sol·licitats. 

 5% de la nota farà referència a la dimensió ciutadana, competència personal i social 

 ( tolerància, respecte i participació).Es requereix  un bon comportament a l’aula, participació i 

interès, curiositat i motivació per la matèria. 

 

*Per tots els cursos 

Es realitzarà una prova o treball  competencial de recuperació cada trimestre pels alumnes que 

no hagin assolit les competències bàsiques demanades per aquell curs.  

Per determinar la nota final del curs es valorarà l'assoliment de totes les competències 

previstes per aquell curs. Els alumnes que no assoleixin els continguts bàsics de la matèria 

hauran de fer una prova d’avaluació extraordinària el mes de juny. 

 

Alumnes amb assignatures pendents de l’àrea: 

Els alumnes realitzaran exercicis proporcionats pel departament, on s'incloguin diferents 

apartats que treballin les competències bàsiques pendents. Posteriorment realitzaran la prova 

competencial per tal d'avaluar el seu  l'assoliment. 

La nota es calcularà a partir del següents percentatges: 

80% prova competencial 

20% dossier presentat amb les respostes correctes 

 


