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1. Seguiment del treball Realitzar  un  seguiment  setmanal  de  les
activitats  i  continguts  proposats  via  correu
electrònic  i/o  aula  virtual.  Aquest  seguiment
tindrà la consideració de deures i cada professor
o  professora  realitzarà  tant  una  valoració
qualitativa com quantitativa.

2. Comunicació amb l’alumnat per 
videoconferència o xat

Aquestes  sessions  tindran  la  mateixa
consideració que una classe normal

3. Treballs Proposar  treballs  diversos  a  casa,
miniprojectes,  qüestionaris,  murals,
redaccions, experiments, realització de
vídeos,  etc..  als  quals  la/el
professora/professor  posarà  un  termini  de
lliurament.  La presentació d'aquests  treballs  es
podrà realitzar tant via correu electrònic com a
través  de  l'aula  virtual,  sense  perjudici  que  es
requerisquen físicament en el moment es reinicie
l'activitat  docent  presencial,  segons  indique  el
professor  corresponent,  i  utilitzant  el  format
indicat  per  la/el  professora/professor.  Aquests
treballs tindran una valoració quantitativa, és a
dir,  numèrica,  i  la  seua  realització  serà
obligatòria per a l'alumnat.

4. Qüestionaris Proposar  qüestionaris  autocorregibles  a
l'aula  virtual.  Aquests  qüestionaris  seran
d'obligada  realització  per  als  alumnes.  Estaran
disponibles  durant  un  temps  determinat,
proposat per la/el professora/professor, durant el
qual  l'alumne  haurà  de  realitzar-los  a  l'aula
virtual. Disposarà de dos intents de realització,
agafant com a nota de cada qüestionari la més
alta . La nota d'aquests treballs serà quantitativa,
és a dir, nota numèrica.

5. Exàmens Realitzar  proves semblants a exàmens  a
l'aula  virtual.  La  mecànica  de  realització
d'aquests  exàmens,  serà  semblant  a  la  dels
qüestionaris,  però  el  nombre  d'intents  per  a  la
seua  realització  serà  nomès  d'un.  Així  mateix,
estarà  disponible  per  a  l'alumne  durant  un
període de temps considerablement  menor que
els qüestionaris. 



L'aportació  de  tots  aquests  treballs  a  la  nota  de  l'avaluació  serà  ponderada  en  funció  de  les
competències  afectades.  A  continuació  s'indica  les  competències  valorades  en  les  activitats
proposades, així com el percentatge a la nota d'avaluació que cada treball aporta:

1.(CMCT) Competència matemàtica i competència bàsica en Ciència i Tecnologia (punt 3, 4, 5).
2.CCLI) Comunicació lingüística (punt 3).
3.(CD) Competència digital (punt 1,2, 3, 4, 5).
4. (CAA) Competència d' aprendre a aprendre (punts 1, 2, 3, 4, 5).
5.(CSC) Competències socials i cíviques. (punts 1, 2).
6. (CSIEE) Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor (1, 2, 3).
7. (CEC) Consciència i expressions culturals. 

La nota de l'avaluació s'obtindrà de la següent manera:
1.El treball dels punt 1 i 2  es considerarà amb un valor del 20% de la nota de l'avaluació.
2.La nota mitjana dels treballs dels punts 3 i 4 aportaran un ...50%.... de la nota de l'avaluació.
3.La nota mitjana de l’examen del punt 5 aportaran un 30% a la nota de l'avaluació.

En l'optativa Laboratori de Biologia-Geologia es valorarà amb un 20% de la nota d'avaluació els
apartats 1 i 2 i amb un 80% els apartats 3 i 4.

COMPETÈNCIES LOMCE

1.Competència  en  comunicació  lingüística. Es  refereix  a  l'habilitat  per  a  utilitzar  la  llengua,
expressar idees i interactuar amb altres persones de manera oral o escrita.

2.Competència  matemàtica  i  competències  bàsiques  en  ciència  i  tecnologia. La  primera  fa
referència a les capacitats per aplicar el raonament matemàtic per resoldre qüestions de la vida
quotidiana; la competència en ciència se centra en les habilitats per utilitzar els coneixements i
metodologia científics per explicar la realitat que ens envolta, i la competència tecnològica, en com
aplicar aquests coneixements i mètodes per donar resposta als desitjos i necessitats humans.

3.Competencia  digital.  Implica  l'ús  segur  i  crític  de  les  TIC per  a  obtenir,  analitzar,  produir  i
intercanviar informació.

4.Aprender  a  aprendre. És  una  de  les  principals  competències,  ja  que  implica  que  l'alumne
desenvolupe la seva capacitat per iniciar l'aprenentatge i persistir en ell, organitzar les seves tasques
i temps, i treballar de manera individual o col·laborativa per aconseguir un objectiu.

5.Competències socials i cíviques. Fan referència a les capacitats per relacionar-se amb les persones
i participar de manera activa, participativa i democràtica en la vida social i cívica.

6.Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor. Implica les habilitats necessàries per a convertir les
idees en actes, com la creativitat o les capacitats per assumir riscos i planificar i gestionar projectes.

7.Consciència i expressions culturals. Fa referència a la capacitat per apreciar la importància de
l'expressió a través de la música, les arts plàstiques i escèniques o la literatura.


