Denominació de la BIOLOGIA I GEOLOGIA TERCER D’ESO
matèria
Durada i
2 hores setmanals. ( 1 hores grup partit / 1 hora grup sencer )
distribució
setmanal:

Presentació:

La finalitat de la matèria de Biologia i Geologia és introduir als nois i
a les noies al món de la ciència i al mètode científic, adquirint
coneixements bàsics en l’àmbit de les ciències de la vida i de la terra
per familiaritzar-los amb el llenguatge específic de la biologia i de la
geologia. Es pretén que s’adonin de com de complex és un ésser viu
i que saber com és el cos humà i com funciona els donarà les claus
per una vida més conscient i saludable. A més, cal que s'adonin que
la nostra actitud pot fer que el món que ens envolta tingui futur des
del punt de vista de la sostenibilitat. Cal afegir que es treballarà per
que siguin capaços d’expressar les seves idees i les puguin
transmetre de manera coherent i amb propietat.
A part del tractament dels continguts a l'aula, amb l'ús de recursos
multimèdia (els alumnes fan servir l’ordinador com a eina per
processar, elaborar, emmagatzemar i presentar la informació
utilitzant les noves tecnologies ) es fa ús del laboratori, tot treballant
de manera individual o en grup. També, des de l’àmbit de les
ciències, es pretén consolidar els hàbits d’estudi i treball que
afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les
seves capacitats.

CRITERIS D’AVALUACIÓ EN CONDICIONS NORMALS:
Per a l’avaluació de l’alumnat, es tindrà en compte els següents
criteris d’avaluació, la nota dels quals quedarà establerta
competencialment:
● EXÀMENS : 60 % (Es realitzarà un mínim de 2 exàmens per
trimestres)
● ACTIVITATS: 30 % (En aquest apartat s’inclouen totes les
activitats que es realitzen siguin exercicis a la llibreta, ,
activitats de fotocòpies, dossiers, presentacions, treballs,
informes de pràctiques, ...)
● ACTITUD : 10 % (En aquest apartat es valora la puntualitat, la
participació, l’atenció a l’aula, la implicació en el seguiment de
la matèria, la pulcritud en el treball…)
AVALUACIÓ FINAL DE CURS:
Es valora el rendiment de l’alumne i té caràcter continu. Per aprovar
el curs, es farà la mitja dels 3 trimestres i si és 5 o superior el curs
queda aprovat, sempre i quan, la nota d’algun trimestre no sigui
inferior a 4. En aquest cas, haurà d’anar a recuperar el trimestre
corresponent al juny.

Avaluació:

RECUPERACIÓ PER TRIMESTRES JUNY:
Els alumnes que no superin la matèria per mitjana de curs, podran
recuperar els trimestres suspesos al juny mitjançant una prova
escrita. La qualificació màxima que podran obtenir serà ASSOLIT
SATISFACTORI. En cas de confinament, l’examen i/o treball serà on
line.
PROVA EXTRAORDINÀRIA JUNY:
Els alumnes que no hagin superat l’avaluació al juny hauran de
realitzar un examen extraordinari durant la segona quinzena de juny.
La qualificació màxima que podran obtenir serà ASSOLIT
SATISFACTORI. En cas de confinament, l’examen i/o treball serà on
line.
RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS:
Els alumnes que tinguin la matèria suspesa dels cursos anteriors
hauran de realitzar un dossier i una prova escrita durant el mes de
febrer. La qualificació màxima que podran obtenir serà ASSOLIT
SATISFACTORI. ( Dossier obligarori : 20% + Prova: 80%). En cas
de no superar la matèria en aquesta convocatòria, tindrà una altra
oportunitat al juny. En cas de confinament, l’examen i/o treball serà
on line.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONFINAMENT(*):

EN

CONDICIONS

DE

Per a l’avaluació de l'alumnat en condicions de confinament, es tindrà
en compte els següents criteris d’avaluació:
● EXÀMENS: 30 % (Es realitzarà un mínim de 2 exàmens per
trimestres). Es realitzaran de manera telemàtica i l’alumnat
haurà d’estar visible durant tot l’examen.
● ACTIVITATS: 40 % ( En aquest apartat s’inclouen totes les
activitats que es realitzen, són obligatòries i s’entregaran per
classroom)
● ACTITUD: 30 % ( És OBLIGATÒRIA L'ASSISTÈNCIA a la
classe virtual, la puntualitat, la participació, la implicació en el
seguiment de la matèria, la pulcritud en el treball…)
AVALUACIÓ FINAL DE CURS:
La nota final del curs quedarà establerta competencialment.
Diferents situacions:
● Si hi ha confinament en un trimestre: el valor final de la
matèria serà el 20% del trimestre confinat i 40% casdascun
dels altres dos trimestres segons les condicions normals.
● Si hi ha 2 trimestres confinats, la nota de la matèria serà un
40% dels dos trimestres i un 60% del trimestre presencial
d’acord als criteris d’avaluacions normals.
● Si hi ha confinament des de principi de curs, es farà la mitjana
dels 3 trimestres, d’acord a l’avaluació de l'alumnat en
condicions de confinament (*).

