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CRITERIS	DE	QUALIFICACIÓ	I	NOUS	CRITERIS	DE	QUALIFICACIÓ 

1. A l’avaluació de l’assignatura de Biologia i Geologia es tindran en compte les 
múltiples destreses de l’alumne en l’assoliment dels objectius previstos a les 
programacions de cada curs.  

2. Al final de cada unitat es farà una prova escrita, en cas que la unitat didàctica es 
treballi com a projecte s’avaluarà tant el projecte com l’exposició oral segons la rúbrica 
més adient. Es valorarà la prova de 1 a 10 punts i la nota mínima exigida serà de 3 
punts.  

3. Els exàmens no es repetiran si la falta no és justificada. Les faltes s’hauran de 
justificar telefònicament (el mateix dia de l’examen) o mitjançant l’agenda escolar (fins 
al dia abans del’examen).  

4. S’ha d’estudiar i treballar diàriament, tots els coneixements que s’han tractat a 
classe poden ser avaluats en qualsevol moment, tant de manera oral com escrita.  

5. Es valorarà la participació activa a classe, l’assistència i puntualitat, l’atenció al 
professor 
i als companys, el treball en equip (integració en els grups de treball), postura crítica 
en front els temes de debat, treball a classe i a casa, la cura del material propi i comú, 
el contingut i la presentació en treballs i llibreta de classe. Aquesta nota repercutirà en 
l’avaluació ordinària però no en l’extraordinària.  

6. L’actitud positiva i el bon comportament repercutiran també en l’avaluació ordinària, 
no en l’extraordinària.  

7. Els treballs i, especialment, els exàmens hauran de tenir una presentació clara i 
neta. La falta de claredat i/o netedat restarà fins a un punt de la nota, si un treball o 
prova és il·legible no serà avaluat i serà suspès.  

8. Per a cada falta d’ortografia no repetida en treballs o proves escrites es restaran 0,1 
punts fins a un màxim d’1 punt.  

9. S’ha de portar tot el material necessari i fer-ne un ús correcte: quadern de quadres o 
carpeta amb anelles mida Din-A4, estoig complet (llapis, goma, bolígrafs, etc.).  

10. La nota final de cada avaluació serà el resultat de la suma de cada un dels 
apartats anteriors segons la ponderació següent:  

- 80% mitjana aritmètica de les proves de cada unitat (han de ser superiors a 3 punts). 
- 10% deures, treballs, quadern de classe, informes de pràctiques, etc. 
- 10% actitud positiva, participació, puntualitat, etc.  

11. La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres 
avaluacions.  

12. Per aquells alumnes que no assoleixin un mínim de 3 punts en alguna prova 
parcial o la mitjana de les notes parcials no sigui superior a 5 es farà, al final de cada 



avaluació, una prova final de recuperació. Els continguts d’aquesta prova seran tots 
els tractats durant el trimestre.  

A criteri del professor en base a l’actitud, el treball i la dedicació de l’alumne en la 
prova final podrà avaluar únicament la part suspesa per l’alumne. En qualsevol dels 
casos la nota mínima per a passar la prova serà de 5 punts.  

 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4T D’ ESO NOUS CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

A causa del confinament durant la quarantena, he hagut d’adaptar la programació de 
la 3a avaluació, així com els criteris de qualificació.  

NOUS CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

En el cas dels criteris de qualificació, s’han de modificar uns nou punts dels criteris 
actuals, per tal d'adaptar-se als nous criteris de la Conselleria d’educació.  

Els següents apartats quedaran modificats al document CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Curs 2019-2020, d'acord amb els texts següents:  

PUNT 10.  

Afegir un nou punt 10-bis:  

10-bis. En el cas de la 3a Avaluació, no hi haurà nota d'acord amb els criteris 
establerts per la Conselleria d’Educació.  

PUNT 11.  

El text del punt 11, queda substituït per aquest:  

Per la nota final, es tindrà en compte la nota mitjana de la 1o i 2o avaluació, i es pujarà 
fins a un punt d’acord amb el treball fet durant l’etapa de confinament. A més es fa un 
arrodoniment de la nota a l’alça a partir de les 5 dècimes de la nota final.  

 

 


