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Criteris d’avaluació i activitats d’avaluació 
 

1. L’avaluació de la matèria és continuada. 
2. L’alumnat s’ha de fer conscient del seu procés d’aprenentatge i el professorat n’ha de donar les 

eines. Per això, a fi de comprovar el que l’alumnat ha après, es tindran en consideració: 

• Activitats de comprovació d’assoliment dels continguts del curs (activitats Moodle i proves). 

• Pràctiques laboratori i informe de pràctiques de cada unitat. 

• Dossier d’aprenentatge d’unitat. 

• Actitud i comportament. 

3. La nota s’obtindrà de l’avaluació de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic 
treballades en les unitat didàctiques segons els següents percentatges: 

 

Ítem % Ponderació 

Proves /activitats finals 30 

Activitats: Moodle, llibreta, exercicis, 30 

Mapa conceptual 5 

Entrega de tasques: terminis, etc 5 

Dossier de pràctiques de laboratori 10 

Treball cooperatiu 10 

Respecte envers els companys, professors, un mateix i l’entorn  
 

10 Compliment de les normes de convivència tant en entorns físics com virtuals 
(amonestacions, puntualitat, correcció en les formes,...) 

Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular. 

4. Cada 5 retards comportarà descomptar 1 punt dels 3 darrers ítems. 
5. Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar per escrit a l’agenda 

o portant un certificat mèdic, la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre 
moment. 

6. Nota final contínua (juny). La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes 
obtingudes en els diferents trimestres. Es mantindran les notes dels trimestres aprovats. 

7. Avaluació extraordinària. Es preveu una avaluació extraordinària. Per superar el curs, la nota 
haurà de ser igual o superior a AS. En aquest cas AS serà la nota del curs. 

8. Deures d’estiu. Els alumnes que hagin superat la matèria al juny i que a 4t d’ESO vulguin cursar la 
matèria optativa de Biologia i Geologia se’ls lliurarà un dossier (el podran descarregar a la web de 
l’institut) que si l’entreguen ben fet a l’inici de curs, els comptarà un 10% a la nota del primer trimestre 
de 4t d’ESO. 

9. Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos. L’alumnat que cursi 3r d’ESO amb 
la matèria del departament de Ciències (Física i Química i/o Biologia i Geologia) de cursos anteriors 
suspesa, tindrà la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs, en el moment que estableixi 
direcció presentant un dossier que se’ls lliurarà amb suficient temps. 

10. Si tot i així no es supera la matèria s’haurà de presentar a la convocatòria ordinària i/o extraordinària. 
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