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AVALUACIÓ FINAL

Departament: BIOLOGIA I GEOLOGIA

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 webex 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.  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 . 

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 la tercera 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 o 80% en
el cas que no s'hagen fet exàmens.
3.La nota mitjana de l’examen del punt 5 aportarà un 30% a la nota de l'avaluació en aquells grups
que s'hagen fet estes proves.

Qualificació de les avaluacions tercera i final

Seguint  la  Resolució  de  el  4  de  maig  de  la  Secretaria  Autonòmica  d'Educació  i  Formació
Professional i de la publicat en l'Ordre EFP / 365/2020, de 22 d'abril, el Departament de Biologia-
Geologia ha acordat el següent:

La  qualificació  de  la  tercera  avaluació  serà  el  resultat  de  la  feina  que  l'alumne  haja  realitzat:
activitats, tasques, treballs, qüestionaris, proves, controls escrits o qualsevol altre exercici que puga
constituir una eina d'avaluació. La valoració que constarà al butlletí serà qualitativa.

CRITERI PER ESTABLIR LA NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA.

La puntuació final de l’assignatura s’establirà de traure la mitjana de les dues primeres avaluacions i
d’afegir  fins a un màxim d’un punt a eixa mitjana,  depenent del treball  de la 3ª  avaluació.  La
qualificació de la tercera podrà millorar la nota final de l'alumne, sempre que siga, com a mínim, un
aprovat. En casos excepcionals es podrà pujar fins a dos punts per tal de facilitar la recuperació de
l’assignatura en cas d’haver-la suspès en primera i/o segona avaluació i en casos d’alumnat amb un
nivell de treball, esforç i actitud excel·lent durant el període d’activitats no presencials, sempre a
criteri del/de la professor/a. Per a obtenir la qualificació màxima dels 2 punts es tindrà en compte
que s'haja lliurat el 100% dels exercicis, dins de l'termini establert i que la seva execució haja estat
correcta.

En els grups de l'ESO es realitzaran qüestionaris avaluables que permetan millorar la nota dels
temes suspesos en les avaluacions anteriors. En aquests casos, no es podrà obtenir una nota superior
a 5. 


