
 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ DEPARTAMENT CIÈNCIES NATURALS 

CURS 2022-2023 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ ÀMBIT CIENTIFIC-TECNOLÒGIC PRIMER ESO 

(Departaments de Ciències Naturals, Matemàtiques i Tecnologia i digitalització) 

 

Per qualificar el grau de desenvolupament de les capacitats especificades als objectius del curs, s’aplicaran els següents 

percentatges per blocs: 

● Quadern de classe, tasques i activitats pràctiques....................................30% 

● Treball diari..............................................................................................10% 

● Proves escrites.........................................................................................60% 

 

- Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen i treball, excepte 

per a paraules noves o tècniques. 

- L'alumne/a podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes sense justificar és igual o superior 

al 10% 

- Les tasques i treballs s´han de lliurar dintre del termini establert a cada tasca. 

 

Avaluació per trimestres: 

Es podran fer dos exàmens en cada trimestre i amb la mitjana (aritmètica o ponderada) dels dos, s´obtindrà la 

nota del bloc de proves escrites. Encara que a determinades unitats es podrà realitzar en el seu lloc, treballs/projectes 

individuals o per grups. 

Serà necessari tindre una nota igual o superior a 3.5 de mitjana a cada bloc, excepte al projecte interdisciplinari 

de centre, per poder aprovar la matèria. En cas contrari, la qualificació final serà la mitjana que corresponga. Si es 

dona la situació on una mitjana total queda aprovada però un dels blocs anteriors no arriba al 3.5, la qualificació final 

serà de 4.  

Cada trimestre, una vegada s'ha fet l'avaluació, es podrà fer una prova/treball de recuperació que constarà 

d´un dossier d´activitats més la prova de l´avaluació a recuperar. 

Avaluació final: 

Serà la mitjana de les tres avaluacions. 



 

Les notes que apareixeran a WEBFAMÍLIA, seran aproximacions d'aquelles obtingudes bé en una avaluació o bé al 

final. S'aproximaran al nombre sencer superior sempre que la part decimal sigui igual o superior a 5 dècimes. 

Avaluació de pendents 

En cas de promocionar de curs però sense superar l´assignatura, es podrà realitzar un treball/dossier 

d´activitats i una prova individual escrita, basada en aquest treball/dossier, per recuperar aquest curs. El 

treball/dossier es lliurarà durant el mes de maig, acordant prèviament la data amb el professorat i la persona 

implicada. 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ TALLER APROFUNDIMENT PRIMER ESO – 

TALLER LABORATORI 

 
 

 Quadern de classe..................................................................................15% 

 Actitud i comportament.........................................................................10% 

 Treballs o activitats pràctiques...............................................................75% 

 

Les proves de recuperació d’avaluacions i l’avaluació extraordinària  consistiran en un qüestionari o treball. 

Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen i treball, excepte per a 
paraules noves o tècniques. 

L'alumne podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes sense justificar és igual o superior al 
10%. 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ ÀMBIT CIENTÌFIC I MATEMÀTIC 3r PDC 

Per qualificar el grau de desenvolupament de les capacitats especificades als objectius del curs, s’aplicaran els següents 
percentatges: 
 

 Treballs o activitats pràctiques (quadern de classe, treballs i activitats pràctiques)....................35% 

 Observació sistemàtica de l’actitud i comportament..................................................................15% 

 Proves escrites...........................................................................................................................50% 

 

La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per aprovar l'assignatura. 

La no realització implicarà el suspès malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat 

Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen. 

L'alumne podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes sense justificar és igual o superior al 
10% 



 La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per aprovar l'assignatura. 

La no realització implicarà el suspès malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat 

Avaluació per trimestres 

Es faran dos exàmens en cada trimestre i  amb la mitjana (aritmètica o ponderada) dels dos, s’obtindrà la nota 

del trimestre. Encara que determinades unitats podran avaluar-se mitjançant un treball individual o per grups. 

Serà necessari tindre una nota igual o superior a 3.5 per poder fer mitjana amb els  exàmens del trimestre. 

Avaluació final 

Al juny, es realitzarà un examen final obligatori per a tot l'alumnat que servirà de recuperació dels alumnes 

que no han superat tots els trimestres i, per als aprovats, la nota final es calcularà de la manera següent: la mitja de 

les tres avaluacions computarà un 80% de la nota final i este examen de juny, un 20%. 

Avaluació pendents 

En el cas de l’alumnat del PDC, la recuperació de matèries pendents relacionades amb el nostre àmbit es 

donarà per aconseguida, si aproven només el 1r i 2n trimestre de l’àmbit. 

En el cas de no fer-ho, tindran que realitzar els corresponents examen de pendents realitzats pel diferents 

departament didàctics de de cada assignatura. 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA TERCER ESO 

Per qualificar el grau de desenvolupament de les capacitats especificades als objectius del curs, s’aplicaran els següents 
percentatges: 
 

 Treballs o activitats pràctiques......................................................................30 % 

 Treball diari...................................................................................................10 % 

 Proves escrites...............................................................................................60 % 

 

Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen. L'alumne podrà 

perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes sense justificar és igual o superior al 10% 

 

 La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per aprovar 

l'assignatura. La no realització implicarà el suspès malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat. Es necessari 

obtenir un mínim de 3 en cada un dels blocs anteriors per poder fer la mitjana. 

 

Avaluació per trimestres 

Es farà un  examen per cada unitat treballada i amb la mitjana (aritmètica o ponderada) s’obtindrà la nota del 

bloc, que juntament amb les qualificacions dels treballs donaran lloc a la nota del trimestre. Determinades unitats 

podran avaluar-se mitjançant un treball individual o per grups. 

 



Avaluació extraordinària 

En cas de no obtindre la qualificació d'aprovat al juny es podrà optar a una segona opció en la convocatòria 

extraordinària de Juny/Juliol, realitzant un examen de tot el temari. No obstant s'ha de tindre en compte que només 

es podrà recuperar la part de continguts que fan referència a conceptes. És a dir la nota de treball i pràctiques 

romandrà intacta. Les notes que apareixeran al butlletí, seran aproximacions d'aquelles obtingudes bé en una 

avaluació o bé al final. S'aproximaran al nombre sencer superior sempre que la part decimal sigui igual o superior a 5 

dècimes. 

Avaluació de pendents 

En cas de promocionar de curs però sense superar l´assignatura, es podrà realitzar un treball/dossier 

d´activitats i una prova individual escrita, basada en aquest treball/dossier, per recuperar aquest curs. El 

treball/dossier es lliurarà durant el mes de maig, acordant prèviament la data amb el professorat i la persona 

implicada. 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA QUART ESO 

 
 
Per qualificar el grau de desenvolupament de les capacitats especificades als objectius del curs, s’aplicaran els següents 
percentatges: 
 

 Tasques, quadren de classe, activitats de classe.........................................................20% 
 

 Treball diari...............................................................................................................10% 
 

 Proves escrites individuals/treballs ...........................................................................70% 
 

Perquè estos percentatges es puguen aplicar, és necessari que la nota obtinguda en les proves escrites/treballs 
siga igual o superior a 3,5 sobre 10. En cas contrari, la qualificació serà d’insuficient i l’alumne haurà de recuperar els 
continguts avaluats en esta prova. 
 
•Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen/treball. 
 
•L'alumne podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes sense justificar és igual o superior al 10. 
 

La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per aprovar 
l'assignatura. La no realització implicarà el suspès malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat. 
 

Es podran fer dos exàmens en cada trimestre i  amb la mitjana (aritmètica o ponderada) dels dos, s´obtindrà 
la nota del trimestre. Encara que determinades unitats podran avaluar-se mitjançant un treball individual o per grups. 
 

Serà necessari tindre una nota igual o superior a 3.5 per poder fer mitjana amb els  exàmens del trimestre i 
per aprovar la matèria. En cas contrari, la qualificació final serà la mitjana que corresponga. Si es dona la situació on 
una mitjana total queda aprovada però un dels blocs anteriors no arriba al 3.5, la qualificació final serà d´insuficient. 
 
Cada trimestre, una vegada s'ha fet l'avaluació, es podrà fer una prova de recuperació. 
 



En cas de detectar i comprovar que no s´han complit les normes de redacció de treballs o de realització de les proves 

individuals escrites, o es detecta plagi, la persona afectada suspendrà immediatament la tasca o prova realitzada. 

Avaluació de pendents 
 

En cas de promocionar de curs però sense superar l´assignatura, es podrà realitzar un treball/dossier 
d´activitats i una prova individual escrita, basada en aquest treball/dossier, per recuperar aquest curs. El 
treball/dossier es lliurarà durant el mes de maig, acordant prèviament la data amb el professorat i la persona 
implicada. 
 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ ÀMBIT CIENTIFÍC PR4 QUART ESO 

 
Per qualificar el grau de desenvolupament de les capacitats especificades als objectius del curs, s’aplicaran els següents 

percentatges: 

 Treballs o activitats pràctiques (quadern de classe, treballs i activitats 
pràctiques).......................................................................................35% 

 Actitud i comportament....................................................................15% 

 Proves escrites..................................................................................50% 

La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per aprovar l'assignatura. La 

no realització implicarà el suspés malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat 

Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen. 

L'alumne podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes sense justificar és igual o superior al 10% 

Es faran  exàmens en cada trimestre en funció de la marxa del grup  amb la mitjana (aritmètica o ponderada), 

s´obtindrà la nota del trimestre. Encara que determinades unitats podran avaluar-se mitjançant un treball individual 

o per grups. 

Serà necessari tindre una nota igual o superior a 3,5 en cada una de les proves escrites per poder fer mitjana  i obtenir 

la qualificació de l'àmbit. 

Les assignatures de l’àmbit es treballaran de manera conjunta durant el curs, acord al pes que aquestes tenen al 

currículum oficial. Avaluant-se com a una única assignatura, l’àmbit científic. 

Cada trimestre, una vegada s'ha fet l'avaluació, es podrà fer una prova de recuperació. 

Avaluació extraordinària 

En cas de no obtindre la qualificació d'aprovat al juny es podrà optar a una segona opció en la convocatòria 

extraordinària de Juny/Juliol, realitzant un examen de tot el temari. No obstant s'ha de tindre en compte que només 

es podrà recuperar la part de continguts que fan referència a conceptes. És a dir la nota d'actitud i procediments 

romandrà intacta. 

Les notes que apareixeran al butlletí, seran aproximacions d'aquelles obtingudes bé en una avaluació o bé al final. 

S'aproximaran al nombre sencer superior sempre que la part decimal sigui igual o superior a 5 dècimes. 

 

 

 



 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ BIOLOGIA, GEOLOGIA I CIÈNCIES AMBIENTALS 

PRIMER BATXILLERAT 

 

Els instruments  i percentatges  que utilitzarem per avaluar cadascun seran: 

• OBSERVACIÓ DIRECTA DIARIA 
• RÚBRIQUES: Pràctiques laboratori, exposicions orals i tasques diverses. 
• LLISTES DE ACARAMENT 
• MAPES CONCEPTUALS I ESQUEMES. 
• TREBALLS INVESTIGACIÓ O DE RECERCA D’INFORMACIÓ. 

40 % 

• PROVES ESCRITES 60% 

 

Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0.05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen. 

La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per aprovar 

l'assignatura. La no realització implicarà el suspès malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat. 

Nota: En cas que l’alumne/a tinga un nombre de faltes d’assistència igual o superior al 10% de les hores de 

classe en un trimestre, podrà perdre el dret a l’avaluació contínua, avaluant-se solament mitjançant una prova final al 

mes de juny. La decisió sobre la pèrdua del dret a l’avaluació contínua d’un alumne/a haurà de prendre's pel 

Departament de Ciències Naturals en una reunió de departament. 

 

Avaluació per trimestres i final 

Es podran fer almenys dos proves escrites en cada trimestre i amb la mitjana (aritmètica o ponderada) dels 

dos, junt a la nota obtinguda de les diferents tasques realitzades,  s'obtindrà la nota del trimestre. Determinades 

unitats podran avaluar-se mitjançant un treball individual o per grups. 

Serà necessari tindre una nota igual o superior a 3.5 per poder fer mitjana amb els exàmens del trimestre. 

Les avaluacions suspeses es podran recuperar al mes de juny (durant la setmana d'exàmens de recuperació). 

La nota final de l'assignatura serà una aproximació a la mitjana de les tres avaluacions. 

 

Avaluació extraordinària 

En cas de no superar la matèria en l’avaluació de juny, l’alumnat tindrà  hi ha una segona oportunitat en la 

convocatòria extraordinària de Juny/Juliol, realitzant un examen de tot el temari.  

Les notes que apareixeran al butlletí seran aproximacions d'aquelles obtingudes, bé en una avaluació o bé al 

final. S'aproximaran al nombre sencer superior sempre que la part decimal sigui igual o superior a 5 dècimes. 

 

 

 



 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ BIOLOGIA HUMANA I SALUT PRIMER 

BATXILLERAT 

 

Els criteris de qualificació es basaran en els següents percentatges: 

·     Proves escrites/treballs d´investigació:.........................................................50% 

·    Exercicis, activitats i sessions pràctiques:.....................................................40% 

·     Treball diari:.................................................................................................10% 

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. 

Es realitzarà una prova de recuperació en cada avaluació i una prova final ordinària al finalitzar el curs en la qual 

l’alumne s’examinarà de la part del curs que tingue suspesa. 

Aquells alumnes que no superin el curs es podran presentar a una prova extraordinària en la que s’hauran 

d’examinar de tots els continguts del curs. 

En el cas dels alumnes que tinguen la matèria pendent de cursos anteriors s’examinaran de tots els continguts del 

curs en la data que determine el departament corresponent. 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA SEGON BATXILLERAT 

 

L'alumnat serà avaluat , acord amb la llei, per continguts conceptuals, actitudinals i procedimentals. Els instruments 

que utilitzarem per avaluar seran: 

 Tasques, quadern de classe,  activitats classe......................................15% 

 Treball diari................................................................................................10% 

 Proves escrites individuals......................................................................75% 

 

Nota: En cas que l’alumne tinga un nombre de faltes d’assistència igual o superior al 10% de les hores de classe 

en un trimestre, podrà perdre el dret a l’avaluació contínua, de forma que solament s’avaluarà mitjançant una prova 

final al mes de juny. La decisió sobre la pèrdua del dret a l’avaluació contínua d’un alumne haurà de prendre’s pel 

Departament de Biologia i Geologia en una reunió de departament. 

Les faltes d´ortografia es penalitzaran amb 0.05 punts,  fins a 1 punt,  en qualsevol examen. 

La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per aprovar 

l'assignatura. La no realització implicarà el suspès malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat. 

En cas de detectar i comprovar que no s´han complit les normes de redacció de treballs o de realització de les 

proves individuals escrites, o es detecta plagi, la persona afectada suspendrà immediatament la tasca o prova 

realitzada, a més del dret a presentar-se a la resta de proves avaluables del trimestre en curs. 



Avaluació per trimestres 

Es podran fer dos exàmens en cada trimestre i  amb la mitjana (aritmètica) dels dos, s’obtindrà la nota del 

trimestre. Encara que determinades unitats podran avaluar-se mitjançant un treball individual o per grups. 

Serà necessari tindre una nota igual o superior a 3.5 a les proves escrites per poder fer mitjana amb els 
exàmens del trimestre i per aprovar la matèria. En cas contrari, la qualificació final serà la mitjana que corresponga 
amb insuficient. 
 
Cada trimestre, una vegada s'ha fet l'avaluació, es podrà fer una prova de recuperació. 

Avaluació final 

Serà la mitjana de les tres avaluacions. Es  podran recuperar les avaluacions pendents durant la setmana de 

recuperacions de final de curs. 

Avaluació extraordinària 

En cas de no obtindre la qualificació d'aprovat al juny es podrà optar a una segona opció en la convocatòria 

extraordinària de Juny/Juliol, realitzant un examen de tot el temari. 

Les notes que apareixeran al butlletí, seran aproximacions d'aquelles obtingudes bé en una avaluació o bé al 

final. S'aproximaran al nombre sencer superior sempre que la part decimal sigui igual o superior a 5 dècimes. 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ PROJECTE INTERDISCIPLINARI 3R ESO 

(Departaments de Ciències Naturals i Fisica i Quimica) 

 

Pel que fa a l'avaluació, és continua i sumativa, el que significa que es produeix des del començament del 

curs, en tot moment, i està orientada a avaluar tant el procés com el producte final.   

És formativa perquè avalua l’adquisició de sabers nous però també l’ús de noves metodologies i tècniques 

per a generar i compartir els coneixements; i és orientadora perquè l’alumnat disposa de la informació sobre 

l’avaluació en tot moment per ser conscient del seu propi procés d’aprenentatge.   

Criteris d’avaluació i qualificació  

Per qualificar el grau de desenvolupament de les capacitats especificades als objectius del curs, s’aplicaran els 

següents percentatges per blocs:  

 Producte final.............................................................................................................................50%  

 Procés: Pla de treball, diari individual, tasques i memòries d’activitats pràctiques.......................40%  

 Treball diari.................................................................................................................................10%  

Es obligatori lliurar les tasques, treballs i productes finals en el termini establert i en la forma i via indicada. En 

cas contrari s'aplicarà una penalització i es podran sol·licitar treballs complementaris per aprovar.  

El projecte és interdisciplinari, per la qual cosa també s’avalua la part lingüística. Es valorarà negativament 

el lliurament de qualsevol treball o tasca amb incorreccions i faltes, cal revisar-ho prèviament.  



L'absència a les presentacions dels productes finals ha de justificar-se degudament al professorat, ja que 

tenen condició equivalent a un examen.  

L’alumnat pot perdre el dret a l’avaluació contínua si les faltes sense justificar són iguals o superiors al 10% 

de les sessions.   

Avaluació per trimestres  

Es podran fer dos projectes en cada trimestre i amb la mitjana (aritmètica o ponderada) dels dos, s’obtindrà 

la nota del trimestre. A cada projecte es tindran en compte els 3 blocs anteriors.  

Cal una nota igual o superior a 3/10 de mitjana a cada bloc per aprovar la matèria. En cas contrari, la 

qualificació final serà la mitjana corresponent, i si una mitjana total queda aprovada però un dels blocs anteriors no 

arriba al 3, la qualificació final serà de 4.  

Les notes trimestrals publicades són aproximacions senceres de la nota mitjana obtinguda.  

Cada trimestre es pot fer una recuperació per projecte mitjançant una adaptació individual dels productes 

finals o bé un dossier d’activitats de formats diversos, que es lliurarà en termini i forma establert pel professorat.  

Avaluació final  

La nota final és una aproximació de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. La tercera avaluació no és 

recuperable i comptarà per a la final tal i com s’ha calculat al juny.  

No hi ha període de convocatòria extraordinària, per la qual cosa no es pot recuperar el curs complet. La 

nota publicada al final del tercer trimestre és la final i integra totes les avaluacions (amb les recuperacions pertinents 

del primer o segon trimestre ja incloses, si escau).   

Avaluació de pendents  

En cas de promocionar de curs sense superar l’assignatura es podrà realitzar un treball/dossier d’activitats 

per recuperar-la. El treball es concretarà per al pròxim curs, acordant prèviament les condicions i la data de 

lliurament amb el professorat i la persona implicada.  

 

 

 

 

 

 

 


