CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL SEMINARI DE BIOLOGIA I GEOLOGIA
ESO
NOTA D’AVALUACIÓ: Al final de trimestre cada alumne tindrà una nota que serà el resultat de:
•

70% elements curriculars.

•

30% treball de classe, interès i esforç.
La qualificació dels elements curriculars serà el resultat de la prova o proves que es faran
durant el trimestre.

NOTA GLOBAL FINAL: Serà el resultat de la mitjana de les notes d’avaluació.
Els alumnes suspesos hauran de fer una prova escrita i la nota màxima serà de 5.
PROVES DE SETEMBRE:
1er d’ESO
•

Els alumnes que no hagin superat la matèria al juny hauran de presentar un treball d’estiu
complet (50% de la nota) i realitzar una prova escrita (50% de la nota).

•

La presentació del treball i la prova escrita seran el dia i l’hora fixats en el calendari de proves de setembre.

•

La nota màxima serà 5.

3er d’ESO
•

Els alumnes que no hagin superat les proves de juny, hauran de presentar un treball
d’estiu complet.

•

Els alumnes que no presentin el treball d’estiu complet i amb les qüestions fetes correctament hauran de fer una prova escrita dels continguts treballats durant el curs.

•

La presentació del treball i de la prova escrita seran el dia i hora fixats en el calendari de
proves de setembre.

•

La nota màxima serà de 5.

4art d’ESO
•

Els alumnes que no hagin superat les proves de juny, hauran de presentar un treball
d’estiu (50% de la nota) i fer una prova escrita dels continguts treballats durant el curs
(50% de la nota).

•

La presentació del treball i de la prova escrita seran el dia i hora fixats en el calendari de
proves de setembre.

•

La nota màxima serà de 5.

BATXILLERAT
BIOLOGIA I CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT (1er I 2on de BAT)

NOTA D’AVALUACIÓ: Al final de trimestre cada alumne tindrà una nota que serà el resultat de:
•

85 % d’elements curricular.

•

15 % treball de classe, interès i esforç.

La nota del elements curriculars serà el resultat de la prova o proves que es realitzin.
NOTA FINAL: Al final de curs hi haurà una prova global de tota la matèria. La nota final serà el
resultat de:
PRIMER DE BATXILLERAT
•

80% la mitjana de les notes de cada avaluació.

•

20% la prova final.

SEGON DE BATXILLERAT
•

70% la mitjana de les notes de cada avaluació.

•

30% la prova final.

Pels alumnes que no superin la matèria, aquesta prova final servirà per recuperar la matèria. La
nota màxima serà de 5.
EXAMEN EXTRAORDINARI DE SETEMBRE (JUNY per 2 BAT): Els alumnes que no hagin superat les proves de juny s’hauran de presentar a una prova global i la màxima puntuació
serà de 5.

NUTRICIÓ HUMANA (1BAT) I BIOLOGIA HUMANA (2on BAT)
NOTA D’AVALUACIÓ: Al final de trimestre cada alumne tindrà una nota que serà el resultat de:
•

30 % d’elements curriculars amb proves escrites.

•

60% d’elements curriculars amb treballs i pràctiques.

•

10 % treball de classe, interès i esforç.

NOTA FINAL: Serà el resultat de la mitjana de les notes d’avaluació.
EXAMEN DE RECUPERACIÓ DE JUNY: Els alumnes que no hagin obtingut una nota superior a 5
en la mitjana de les tres avaluacions hauran de superar una prova que comprendrà les
avaluacions no superades. També hauran de presentar els treballs i pràctiques que no han
entregat durant el curs. La nota màxima serà de 5.
EXAMEN DE MILLORA: Els alumnes que es presentin a la prova de millora obtindran una qualificació que serà la mitjana de la nota final i de la prova de millora.
EXAMEN EXTRAORDINARI DE SETEMBRE (JUNY per 2 BAT): Els alumnes que no hagin superat les proves de juny s’hauran de presentar a una prova global. També hauran de presentar els treballs i pràctiques que no han entregat durant el curs. La màxima puntuació serà de 5.

