Departament de Ciències Experimentals
Biologia i Geologia – 1r batxillerat
Curs 2019-20
Continguts:

1a Avaluació
Bloc 1. Els éssers vius. Composició i funció.
Bloc 2. L'organització cel·lular.
Bloc 3. Histologia. Histologia vegetal i animal.
Bloc 4. Biodiversitat.

2a Avaluació
Bloc 6. Els animals. Funcions i adaptacions al medi I. La digestió.
Bloc 6. Els animals. Funcions i adaptacions al medi II. La funció de
relació.
Bloc 6. Els animals. Funcions i adaptacions al medi III. La reproducció.

3a Avaluació
Bloc 5. Les plantes. Funcions i adaptacions al medi.
Bloc 7. Estructura i composició de la Terra
Bloc 8. El processos geològics i petrogenètics.

Què s'avaluarà:
1. El coneixement per part de l’alumnat de les consideracions
teòriques i pràctiques que apareixeran en el temari.
2. Aquelles habilitats pròpies de l’assignatura que es treballaran en
el laboratori durant el curs.
3. La participació activa de l’alumnat durant les classes.

Com s’avaluarà:
S’avaluaran els continguts per temes. Es realitzarà un examen per
tema. A més s’avaluaran els treballs, activitats i informes de laboratori.
S'aplicaran els següents percentatges:
Proves escrites(75%)
Pràctica (25%) (Activitats i exercicis pràctics de cada unitat,
informes de laboratori, treballs)
Aquests percentatges es poden veure modificats, a criteri de la
professora. S'informarà amb antelació als alumnes dels canvis.

No es tracta d'avaluació contínua ja que la relació entre els continguts
de cada bloc, no presenten gaires similituds. Per calcular la nota de
cada avaluació es tendran en compte totes les notes obtingudes fins
en aquell moment.

Avaluació extraordinària:
Els alumnes que al juny no hagin assolit els mínims tendran una prova
extraordinària al setembre. Aquesta prova consistirà en:
● Un examen
● Un treball indicat pel professor al juny

Criteris de qualificació de la prova extraordinària:
● Examen (90%)
● Treball (10%)
L’arrodoniment es farà tenint en compte l’evolució durant el curs.

Els alumnes de 2n de Batxillerat que tenen suspesa l'assignatura de
Biologia i Geologia de 1r de Batxillerat tenen tres possibilitats per
poder recuperar-la:
• Presentar-se a l'examen de Biologia i Geologia que es
realitzarà al llarg del curs (cal posar-se d'acord amb el professor
corresponent per fixar el dia i l'hora de l'examen). Es considera
que l'alumne ha recuperat l'assignatura quan la nota de l'examen
és igual o superior a cinc punts, essent la nota de l'examen, la de
la recuperació i la de l'assignatura.
• Presentar-se a la prova final ordinària de Biologia i Geologia de
1r de batxillerat del juny i obtenir una puntuació igual o superior a
cinc punts, essent la nota de l'examen, la de la recuperació i la
de l'assignatura.
• Presentar-se a la prova extraordinària de Biologia i Geologia de
1r de batxillerat del setembre i obtenir una puntuació igual o
superior a cinc punts, essent la nota de l'examen, la de la
recuperació i la de l'assignatura.

Altres consideracions:
És obligatori que els alumnes respectin la bona dinàmica del curs. Això
implica respecte a la professora i als companys.

