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MATERIAL
-Llibre de text: Biologia i Geologia 3r ESO. Editorial Santillana
-Fotocòpies
-Llibreta
-Material de laboratori
TEMPORITZACIÓ
2 hores de classe a la setmana.
CRITERIS D’AVALUACIÓ, RECUPERACIÓ i MILLORA DE NOTA
Criteris d’avaluació
Per a la qualificació final de la matèria de Biologia i Geologia es tindran en compte els següents
aspectes:
-ACTITUD (10% de la nota final de la matèria). Es valorarà el interès en general per la matèria,
comportament a l’aula, assistència a classe, respecte vers els companys i el material que es faci
servir.
-PROCEDIMENTS (30% de la nota final de la matèria). Es tindrà en compte la llibreta de
classe i de pràctiques, la correcta realització de les pràctiques, així com l’ordre, neteja, etc, del
material que es faci servir al laboratori. Així mateix es valorarà la realització d’exercicis i
treballs escrits que es facin a classe.
-CONTINGUTS (60% de la nota final de la matèria). Es faran dues proves escrites cada
trimestre.
Criteris de recuperació i millora de nota
Els alumnes que al mes de juny tinguin una o dos avaluacions suspeses, les hauran
de recuperar, aquestes recuperacions s’hauran de fer d’acord a la realització de
proves escrites, presentació de treball i o llibreta.
Els alumnes que al mes de juny, una vegada ja hagin fet les recuperacions
pertinents, tinguin alguna avaluació suspesa amb una nota superior o igual a 3,5 i la
mitja aritmètica dels tres trimestres sigui igual o superior a 5, no caldrà que facin
l’examen de recuperació extraordinària de setembre. En el cas que la nota d’una

1

avaluació suspesa no arribi a 3,5 o bé els alumnes hagin suspès dos o tres
avaluacions, s’examinaran de tota la matèria al setembre .
A la recuperació de la matèria al setembre es tindran en compte i es valoraran els
següents aspectes:
-Examen de tots els continguts del curs (70 % de la nota)
-Presentació de deures d’estiu (20% de la nota)
-Nota del curs (10%)
La nota que podran obtenir com a màxim serà de 5.
Els alumnes podran millorar la nota de Ciències de la Naturalesa, realitzant un
examen que inclourà preguntes de tota la matèria del curs, aquesta prova es realitzarà
al mes de juny.
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