
 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 
 

DEPARTAMENT BIOLOGIA I GEOLOGIA 

 

ASSIGNATURA BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en la matèria 
de Biologia i Geologia de 1r d’ESO, tant en el vessant formatiu com en 
el qualificador, tenen el seu referent en els criteris d’avaluació 
corresponents a les competències específiques d’aquesta matèria i es 
detallen en el RD 217/2022, de 29 de març que estableix l’ordenació i 
els ensenyaments mínims de l’Educació Secundària Obligatòria i el 
Decret 107/2022, de 5 d’agost, que estableix l’ordenació i el currículum 
d’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana 
. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
Considerem superada la matèria sempre i quan l’alumnat haja 
demostrat l’adquisició de les competències específiques i dels sabers 
bàsics programats per cada unitat didàctica. 
 

La qualificació final de la matèria de Biologia i Geologia s’obtindrà de 
sumar els percentatges obtinguts de: 
- Aplicar els criteris d’avaluació per a determinar el nivell de 
desenvolupament de les competències mitjançant proves escrites, que 
suposaran el 49% de la nota. 
- Aplicar els criteris d’avaluació per a determinar el nivell de 
desenvolupament de les competències mitjançant les activitats 
realitzades a l’aula, tasques entregades, presentacions, la llibreta... 
suposaran un 14% de la nota. 
- L’actitud de l’alumnat suposarà un 7% de la nota. 
- Projecte interdisciplinari 30% 
 

El projecte interdisciplinari desenvolupat al llarg del curs, conjuntament 
amb el Departament de Matemàtiques, s’avaluarà a la seua finalització 
i la seua qualificació es veurà reflectida en l’avaluació final de la 
matèria de Biologia i Geologia. 
 

Per aprovar la matèria serà requisit imprescindible presentar el 
quadern de treball diari en la data indicada i que aquest estiga aprovat. 
Quan un alumne no es presente a un examen, només se li repetirà si 
porta un justificant signat pel metge o un justificant dels pares que 
considerem raonable. Les faltes no justificades es tindran en compte 
dins de la nota d’actitud. 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 

Al llarg del curs, després de cada avaluació es faran proves escrites 
per afavorir la recuperació de la matèria suspesa.  

Es facilitarà als alumnes un recull d’activitats per a repassar 
l’assignatura i afavorir la recuperació. 

 



 

 

 
 
 

ASSIGNATURA BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r ESO 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en la matèria 
de Biologia i Geologia de 3r d’ESO, tant en el vessant formatiu com en 
el qualificador, tenen el seu referent en els criteris d’avaluació 
corresponents a les competències específiques d’aquesta matèria i es 
detallen en el RD 217/2022, de 29 de març que estableix l’ordenació i 
els ensenyaments mínims de l’Educació Secundària Obligatòria i el 
Decret 107/2022, de 5 d’agost, que estableix l’ordenació i el currículum 
d’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
Considerem superada la matèria sempre i quan l’alumnat haja 
demostrat l’adquisició de les competències específiques i dels sabers 
bàsics programats per cada unitat didàctica. 
 
La puntuació s’obtindrà de sumar els percentatges obtinguts de: 
- Aplicar els criteris d’avaluació per a determinar el nivell de 
desenvolupament de les competències mitjançant proves escrites, que 
suposaran el 70% de la nota. 
- Aplicar els criteris d’avaluació per a determinar el nivell de 
desenvolupament de les competències mitjançant les activitats 
realitzades a l’aula, tasques entregades, presentacions, la llibreta, 
projecte d’investigació... suposaran un 20% de la nota. 
- L’actitud de l’alumnat suposarà un 10% de la nota. 
 
Per aprovar la matèria serà requisit imprescindible presentar el 
quadern de treball diari en la data indicada i que aquest estiga aprovat. 
 
Quan un alumne no es presente a un examen, només se li repetirà si 
porta un justificant signat pel metge o un justificant dels pares que 
considerem raonable. 
 
Les faltes no justificades es tindran en compte dins de la nota 
d’actitud. 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 

Al llarg del curs, després de cada avaluació es faran proves escrites 
per afavorir la recuperació de la matèria suspesa.  

Es facilitarà als alumnes un recull d’activitats per a repassar 
l’assignatura i afavorir la recuperació. 
 

 



 

 

 
 

ASSIGNATURA ÀMBIT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC 3r PDC 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en la matèria 
de Biologia i Geologia de 3r d’ESO, tant en el vessant formatiu com en 
el qualificador, tenen el seu referent en els criteris d’avaluació 
corresponents a les competències específiques d’aquesta matèria i es 
detallen en el RD 217/2022, de 29 de març que estableix l’ordenació i 
els ensenyaments mínims de l’Educació Secundària Obligatòria i el 
Decret 107/2022, de 5 d’agost, que estableix l’ordenació i el currículum 
d’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
Considerem superada la matèria sempre i quan l’alumnat haja 
demostrat l’adquisició de les competències específiques i dels sabers 
bàsics programats per cada unitat didàctica. 
 
La puntuació s’obtindrà de sumar els percentatges obtinguts de: 
- Aplicar els criteris d’avaluació per a determinar el nivell de 
desenvolupament de les competències mitjançant proves escrites, que 
suposaran el 60% de la nota. 
- Aplicar els criteris d’avaluació per a determinar el nivell de 
desenvolupament de les competències mitjançant les activitats 
realitzades a l’aula, tasques entregades, presentacions, la llibreta, 
projecte d’investigació... suposaran un 30% de la nota. 
- L’actitud de l’alumnat suposarà un 10% de la nota. 
 
Per aprovar la matèria serà requisit imprescindible presentar el 
quadern de treball diari en la data indicada i que aquest estiga aprovat 
. 
Quan un alumne no es presente a un examen, només se li repetirà si 
porta un justificant signat pel metge o un justificant dels pares que 
considerem raonable. 

 
Les faltes no justificades es tindran en compte dins de la nota 
d’actitud. 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 

Al llarg del curs, després de cada avaluació es faran proves escrites 
per afavorir la recuperació de la matèria suspesa.  

Es facilitarà als alumnes un recull d’activitats per a repassar 
l’assignatura i afavorir la recuperació. 

 
 



 

 

 
 

ASSIGNATURA TALLER APROFUNDIMENT: LABORATORI BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r ESO 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en la matèria 
de Biologia i Geologia de 3r d’ESO, tant en el vessant formatiu com en 
el qualificador, tenen el seu referent en els criteris d’avaluació 
corresponents a les competències específiques d’aquesta matèria i es 
detallen en el RD 217/2022, de 29 de març que estableix l’ordenació i 
els ensenyaments mínims de l’Educació Secundària Obligatòria i el 
Decret 107/2022, de 5 d’agost, que estableix l’ordenació i el currículum 
d’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
Considerem superada la matèria sempre i quan l’alumnat haja 
demostrat l’adquisició de les competències específiques i dels sabers 
bàsics programats per cada unitat didàctica. 
 
La puntuació s’obtindrà de sumar els percentatges obtinguts de: 
- Aplicar els criteris d’avaluació per a determinar el nivell de 
desenvolupament de les competències mitjançant proves escrites, que 
suposaran el 50% de la nota. 
- Aplicar els criteris d’avaluació per a determinar el nivell de 
desenvolupament de les competències mitjançant les activitats 
realitzades a l’aula, tasques entregades, presentacions, la llibreta, 
projecte d’investigació... suposaran un 40% de la nota. 
- L’actitud de l’alumnat suposarà un 10% de la nota. 
 
Per aprovar la matèria serà requisit imprescindible presentar el 
quadern de treball diari en la data indicada i que aquest estiga aprovat. 
 
Quan un alumne no es presente a un examen, només se li repetirà si 
porta un justificant signat pel metge o un justificant dels pares que 
considerem raonable. 

 
Les faltes no justificades es tindran en compte dins de la nota 
d’actitud. 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 

Al llarg del curs, després de cada avaluació es faran proves escrites 
per afavorir la recuperació de la matèria suspesa.  

Es facilitarà als alumnes un recull d’activitats per a repassar 
l’assignatura i afavorir la recuperació. 
 
 

 



 

 

 
 

ASSIGNATURA BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
Per avaluar el grau d’adquisició de les competències s’aplicaran els 
criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables que es 
relacionen en el Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, que 
estableix el currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i del 
Batxillerat, i el Decret 87/2015, de 5 de juny pel qual estableix el 
currículum i desplega l’ordenació general de l’educació Secundaria 
Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana, modificat aquest 
últim pel Decret 51/2018 de 27 d’abril.  
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
Considerem superada la matèria sempre i quan l’alumnat haja 
demostrat l’adquisició de les competències i dels continguts programats 
per cada unitat didàctica. 
 
La puntuació s’obtindrà de sumar els percentatges obtinguts de: 
- Aplicar criteris d’avaluació emprant els estàndards d’aprenentatge i 
indicadors d’assoliment mitjançant proves escrites, que suposaran el 
70% de la nota. 
- Aplicar criteris d’avaluació emprant els estàndards d’aprenentatge i 
indicadors d’assoliment mitjançant les activitats realitzades a l’aula, 
tasques entregades, presentacions, la llibreta, projecte d’investigació... 
suposaran un 20% de la nota. 
- L’actitud de l’alumnat suposarà un 10% de la nota. 
 

Per aprovar la matèria serà requisit imprescindible presentar el 
quadern de treball diari en la data indicada i que aquest estiga aprovat. 
 
Quan un alumne no es presente a un examen, només se li repetirà si 
porta un justificant signat pel metge o un justificant dels pares que 
considerem raonable. 
 
Les faltes no justificades es tindran en compte dins de la nota 
d’actitud. 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 

Al llarg del curs, després de cada avaluació es faran proves escrites 
per afavorir la recuperació de la matèria suspesa. 

Es facilitarà als alumnes un recull d’activitats per a repassar 
l’assignatura i afavorir la recuperació. 
 

 



 

 

 
 

ASSIGNATURA BIOLOGIA, GEOLOGIA I CIÈNCIES AMBIENTALS 1r BATXILLERAT 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en la matèria 
de Biologia, Geologia i Ciències Ambientals de 1r de Batxillerat, tant en 
el vessant formatiu com en el qualificador, tenen el seu referent en els 
criteris d’avaluació corresponents a les competències específiques 
d’aquesta matèria i es detallen en el RD 243/2022, de 5 d’abril que 
estableix l’ordenació i els ensenyaments mínims de Batxillerat i el 
Decret 108/2022, de 5 d’agost, que estableix l’ordenació i el currículum 
de Batxillerat a la Comunitat Valenciana. 
 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
Considerem superada la matèria sempre i quan l’alumnat haja 
demostrat l’adquisició de les competències específiques i dels sabers 
bàsics programats per cada unitat didàctica. 
 
La puntuació s’obtindrà de sumar els percentatges obtinguts de: 
- Aplicar els criteris d’avaluació per a determinar el nivell de 
desenvolupament de les competències mitjançant proves escrites, que 
suposaran el 90% de la nota. 
- Aplicar els criteris d’avaluació per a determinar el nivell de 
desenvolupament de les competències mitjançant les activitats 
realitzades a l’aula, tasques entregades, presentacions, la llibreta, 
projecte d’investigació... suposaran un 10% de la nota. 
 
Quan un alumne no es presenta a un examen, només se li repetirà si 
porta un justificant signat pel metge o un justificant dels pares que 
considerem raonable. 
 
Les faltes no justificades es tindran en compte dins de la nota d’actitud 
 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 

Al llarg del curs, després de cada avaluació es faran proves escrites 
per afavorir la recuperació de la matèria suspesa. 
 

Els alumnes que suspenguen l’assignatura en juny tindran la 
possibilitat de recuperar-la en la convocatòria extraordinària mitjançant 
una prova escrita. 

 
 

 



 

 

 
 

ASSIGNATURA BIOLOGIA 2n BATXILLERAT 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
Per avaluar el grau d’adquisició de les competències s’aplicaran els 
criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables que es 
relacionen en el Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, que 
estableix el currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i del 
Batxillerat, i el Decret 87/2015, de 5 de juny pel qual estableix el 
currículum i desplega l’ordenació general de l’educació Secundaria 
Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana, modificat aquest 
últim pel Decret 51/2018 de 27 d’abril.  
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
Considerem superada la matèria sempre i quan l’alumnat haja 
demostrat l’adquisició de les competències i dels continguts programats 
per cada unitat didàctica. 
 
La puntuació s’obtindrà de sumar els percentatges obtinguts de: 
- Aplicar criteris d’avaluació emprant els estàndards d’aprenentatge i 
indicadors d’assoliment mitjançant proves escrites, que suposaran el 
90% de la nota. 
- Aplicar criteris d’avaluació emprant els estàndards d’aprenentatge i 
indicadors d’assoliment mitjançant les activitats realitzades a l’aula, 
tasques entregades, presentacions, la llibreta, projecte d’investigació... 
suposaran un 10% de la nota. 
 
Quan un alumne no es presenta a un examen, només se li repetirà si 
porta un justificant signat pel metge o un justificant dels pares que 
considerem raonable. 
 
Les faltes no justificades es tindran en compte dins e la nota d’actitud 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 

Al llarg del curs, després de cada avaluació es faran proves escrites 
per afavorir la recuperació de la matèria suspesa. 
 

Els alumnes que suspenguen l’assignatura en juny tindran la 
possibilitat de recuperar-la en la convocatòria extraordinària mitjançant 
una prova escrita. 
 

 
 



 

 

 
 

ASSIGNATURA 
PENDENTS: 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO I 3rESO 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
Per avaluar el grau d’adquisició de les competències s’aplicaran els 
criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables que es 
relacionen en el Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, que 
estableix el currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i del 
Batxillerat, i el Decret 87/2015, de 5 de juny pel qual estableix el 
currículum i desplega l’ordenació general de l’educació Secundaria 
Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana, modificat aquest 
últim pel Decret 51/2018 de 27 d’abril.  
 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
Els alumnes que tinguen pendent l’assignatura de 1r o de 3r d'ESO 
podran superar-la si presenten un dossier d’activitats representatives 
del curs suspès i aproven les dos proves parcials escrites que es 
realitzaran al llarg del curs. 
 
El dossier d’activitats o quadern està disponible per a descarregar des 
de la pàgina web del departament de Biologia i Geologia i també el 
poden sol·licitar a la professora responsable. Per poder presentar-se al 
examen és obligatori lliurar el dossier. 
La nota de la prova escrita suposarà el 70% de la nota i el dossier el 
30% de la nota. 
 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 
Aquells alumnes que suspenquen la prova parcial escrita es podran 
presentar a la prova final on també hauran de lliurar el dossier 
d’activitats si no ho havien entregat en les proves parcials 
 
 

 
 
 


