CIÈNCIES DE LA NATURALESA

3r ESO

La matèria de ciències de la naturalesa a 3r d'ESO es divideix en dos blocs: biologia/geologia i
física/química.
La part de física/química es farà durant el primer trimestre i part del segon.
La part de biologia/geologia començarà a mitjans el segon trimestre i ocuparà el tercer trimestre.
MATERIAL QUE CADA ALUMNE/A HA DE PORTAR A CLASSE:

Llibre: Ciències de la naturalesa 3r ESO, Física i química (2 volums) Ed. Santillana. Ciències
de la naturalesa 3r ESO, Biologia i geologia (3 volums) Ed. Santillana. Cal tan sols portar el
corresponent a la part que es treballa.
 Llibreta de fulls quadriculats de mida foli.



 Estoig (llapis, bolígrafs, goma d’esborrar, tisores, goma d'enganxar, colors).
 Regle i calculadora científica.
 Cal una llibreta per les pràctiques que es podrà deixar al laboratori.
AVALUACIÓ TRIMESTRAL.

Estan previstes 3 avaluacions. Cada trimestre
tindrà una nota que s'obtindrà de la següent
manera:

15,00%
10,00%
60,00% 15,00%

exàmens
deures
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llibreta i
treballs



60 % de la nota correspondrà a la mitjana de la nota dels exàmens que es realitzaran al
llarg del trimestre per poder observar si s’han assolit correctament els conceptes de la
matèria. Al final del trimestre es farà un examen trimestral que inclourà tota la matèria feta
aquell trimestre. Aquest examen serà la meitat de la nota global d'exàmens.



40 % de la nota correspondrà al treball realitzat per l’alumne/a, tant a casa com al centre.
➔ 15 % Llibreta i treballs. La no presentació de la llibreta implica un zero en aquest punt.
➔ 10% Deures. Un punt de la nota final. Cada dia que no es presenten els deures es
descompta un 0,1 d'aquest apartat.
➔ 15% Informes de les pràctiques realitzades al laboratori.



L’actitud de l'alumne/a a classe modificarà la nota trimestral obtinguda tant per pujar-la com
per baixar-la. La falta de puntualitat, la no assistència a classe, no portar el material, treure
el mòbil o portar auriculars, molestar els companys o xerrar, en definitiva, destorbar el bon
funcionament de la classe baixaran la nota final. Es valorarà mostrar iniciativa en la
realització de treballs voluntaris, i la participació a la classe.

CRITERIS PER APROVAR EL CURS

La nota final del curs s'obtindrà fent mitjana de les notes dels tres trimestres sempre que les notes
de cada trimestre siguin superiors a 3,5. Per aprovar cal que el valor de la mitjana dels tres
trimestres sigui superior o igual a 5. Els trimestres suspesos es poden recuperar el mes de juny.
Es pot recuperar la matèria el mes de setembre.

