Departament de Biologia i Geologia
CURS 2016-2017

Informació sobre la
Programació del Departament de Biologia i Geologia
Criteris de qualificació ESO
1r d'ESO: Biologia i Geologia
1.Mitjana de Conceptes 60% ( Controls )
2.Mitjana de procediments 30% ( quadern, treballs, exposicions, activitats
individuals, col·lectives, deures utilització de la noves tecnologies, laboratori etc )
3. Comportament 10%
A més a més cal assenyalar que per obtenir una qualificació positiva de la matèria
( aprovar les avaluacions i l’assignatura en les convocatòries ordinàries i
extraordinàries ) serà necessari:
1. Tenir una mitjana del curs ( controls, treballs, exposicions etc. ) igual o superior
a cinc
2. Haver entregat totes els treballs de curs i tenir el quadern complet i al dia.
La nota final de l’ assignatura el mes de juny, s’obtindrà per mitjana aritmètica les notes de
les tres avaluacions.

3 d'ESO: Biologia i Geologia
1.Mitjana de Conceptes 70% ( Controls )
2.Mitjana de procediments 20% ( treballs, exposicions, activitats individuals o
col·lectives, utilització de la noves tecnologies )
3.Mitjana d’actitud 10% ( interès per l’assignatura i la realització dels deures i lliurament
de les tasques ).
A més a més cal assenyalar que per obtenir una qualificació positiva de la matèria
( aprovar les avaluacions i l’assignatura en les convocatòries ordinàries i extraordinàries )
serà necessari:

1. Tenir una mitjana del curs ( controls, treballs, exposicions etc. ) igual o superior
a cinc
2. Haver entregat totes els treballs de curs i tenir el quadern complet i al dia.
4r d'ESO Biologia i Geologia
1.Mitjana de Conceptes 70% ( Controls )
2.Mitjana de procediments 25% ( treballs, exposicions, activitats individuals o
col·lectives, utilització de la noves tecnologies )
3.Mitjana d’actitud 5% ( interès per l’assignatura i la realització dels deures i lliurament
de les tasques ).
Per poder aplicar aquests criteris serà necessari tenir una mitjana del controls igual o
superior a 3,5 punts. A més a més cal assenyalar que per obtenir una qualificació positiva
de la matèria ( aprovar les avaluacions i l’assignatura en les convocatòries ordinàries i
extraordinàries ) serà necessari:
1. Tenir una mitjana del curs ( controls, treballs, exposicions etc. ) igual o superior
a cinc
2. Haver entregat totes els treballs de curs i tenir el quadern complet i al dia.

Procediments de Recuperació d'ESO
Primer d’ESO
Desprès de cada avaluació es realitzaran activitats de recuperació El mes de juny el
professor podrà organitzar activitats de recuperació finals el mes de juny, amb el termes que
a continuació s'expliquen.
1. Alumnes que duguin una o dues avaluacions suspeses.
2. Alumnes que per malalties, problemes familiars etc. que no hagin pogut seguir
el
curs en normalitat
Tercer d’ESO
Desprès de cada avaluació el professor podrà organitzar activitats de recuperació. Les
avaluacions no superades es podran recuperar el mes de juny.
Si la mitjana aritmètica de les tres avaluacions és igual o superior a cinc i l'alumne no té més
d'una avaluació suspesa amb una nota no inferior a quatre, no serà necessari recuperar
l’avaluació suspesa i l’assignatura quedarà aprovada.
En cas contrari, el mes de juny el professor podrà organitzar activitats de recuperació finals
amb el termes que a continuació s'expliquen:
1. Alumnes que duguin una, dues o tres avaluacions suspeses.
2. Alumnes que per malalties, problemes familiars etc. que no hagin pogut seguir el
curs en normalitat.

4r d’ESO
Desprès de cada avaluació no es realitzaran activitats de recuperació. Les avaluacions no
superades es podran recuperar el mes de juny. El professor podrà proposar activitats per tal
de millorar la nota de l'avaluació suspesa.
Si la mitjana aritmètica de les tres avaluacions és igual o superior a cinc i l'alumne no té més
d'una avaluació suspesa amb una nota no inferior a quatre, no serà necessari recuperar
l’avaluació suspesa.
En cas contrari, el mes de juny el professor podrà organitzar activitats de recuperació finals
amb el termes que a continuació s'expliquen.
1Alumnes que duguin una, dues o tres avaluacions suspeses.
2.Alumnes que per malalties, problemes familiars etc. que no hagin pogut seguir el
curs en normalitat

Cursos

Criteris de Qualificació de Batxillerat

1r
de Batxillerat: Controls: 100-90%
Biologia i Geologia.
1r de Batxillerat: Controls: 100%
Anatomia Aplicada.
1r
de
Batxillerat Controls: 50%
Cultura científica.

Treballs ( si cal ): 10%

Treballs : 50%

2n de Batxillerat: Controls: 100%
Biologia.
Cursos
Procediment de Recuperació de Batxillerat
1r
de Batxillerat:
Biologia i Geologia.

1r de Batxillerat:
Anatomia Aplicada.

Les avaluacions suspeses, es recuperaran mitjançant
la realització d’un control global de cada avaluació.
2. El mes de juny, els alumnes que tinguin una o dues
avaluacions suspeses podran realitzar un control de
recuperació final.
3. Els alumnes que desprès de les corresponents
recuperacions tinguin les tres avaluacions suspeses,
només en casos molt extraordinaris ( malalties,
problemes familiars ), podran realitzar un control
global de la matèria el mes de juny.
4. Els alumnes que a la convocatòria de juny no
aconsegueixin aprovar l’assignatura, el mes de
setembre s’hauran d’examinar obligatòriament de tota
l’assignatura.
1.

1. Les recuperacions de cada avaluació es realitzaran
el mes de juny.
2. Aquells alumnes que el mes de juny tinguin una
única avaluació suspesa amb una nota no inferior a

tres i mig i la mitjana sigui igual o superior a cinc, no
hauran de realitzar cap control de recuperació i la
matèria es considerarà aprovada.
1r
de
Batxillerat
Cultura científica.

1. Els alumnes podran recuperar l'avaluació
suspesa, realitzant una prova escrita i entregant un
treball de recuperació. Aquest procediment
s'aplicarà al final de la segona avaluació i al final de
la tercera avaluació.
2. En la convocatòria extraordinària de setembre
l'alumne haurà de realitzar una prova escrita de la
matèria i haurà d'entregar un treball relacionat amb
el currículum de l'assignatura.

2n de Batxillerat:
Biologia

1. Desprès de cada avaluació és realitzarà un control
global de recuperació. Aquest control serà obligatori
pera a tots els alumnes. Aquells alumnes que
tinguin l’avaluació aprovada, en cas cap comportarà
la pèrdua del aprovat parcial.
2. El alumnes que el mes de maig no tinguin totes les
avaluacions aprovades, podran realitzar un control
global de recuperació.

