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Continguts o temes per avaluació:

1a Avaluació:
1. L’Univers i el nostre planeta.
2. La geosfera.
3. L'atmosfera.
2a Avaluació:
1. La hidrosfera.
2. La biosfera.
3. Regne animal. Animals vertebrats.
3a Avaluació:
1. Regne animal. Animals invertebrats.
2. El regne de les plantes.
3. Regnes dels fongs, protoctists i moneres.

Què s’avaluarà:
1. El coneixement per part de l’alumnat de les consideracions
teòriques i pràctiques del temari.
2. Aquelles habilitats pròpies de l’assignatura que es treballaran en
el laboratori i/o al camp durant el curs.
3. La participació activa de l’alumnat durant les classes i a casa,
comportament, esforç, interès, treballs voluntaris ...

Com s’avaluarà:

Avaluació ordinària:
Exàmens escrits, activitats de classe, pràctiques de laboratori o de
camp, treballs de recerca i presentacions orals.
S'aplicaran els següents percentatges:
Exàmens: 50%
Treballs de recerca: 25%
Pràctiques i activitats de classe: 25%

Aquests percentatges poden veure’s modificats a criteri del professor.
S'informarà amb antelació als alumnes dels canvis.

L’actitud es tendrà en compte a l'hora d'arrodonir la nota. Una
actitud negativa pot suposar una qualificació negativa de
l'assignatura.
Es contempla com a actitud:
● La feina diària i activitats de classe.
● Nivell de participació, interès i respecte dins la classe i
en el seu grup.

Per fer mitjana entre exàmens i procediments, l’alumne almenys ha de
tenir una mitjana de quatre en cadascun d’ells.

Per a 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%)
La presentació del treball és requisit indispensable per aprovar
l’assignatura.
L’arrodoniment es farà tenint en compte l’evolució durant el curs.

