Programació del departament de Biologia i Geologia

IES Sant Agustí

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ DE BIOLOGIA
DE 2n DE BATX
Segons la concreció curricular del centre, els criteris de qualificació en batxillerat han de ser
entre 80% i 90% per avaluar coneixements i destreses i entre 10% i 20% per avaluar actituds.

%

OBSERVACIONS

90

Proves escrites. La freqüència serà en funció dels desenvolupament de l'assignatura. Amb un
mínim de 2 per avaluació.

10

5

Registre de feina diària. Activitats proposades a classe: exercicis i/o treballs de recerca
bibliogràfica, etc.

5

Registre de les observacions (comportament, interès , atenció, etc.) i anotacions del
professor.

*Criteris ortogràfics: la professora es reservarà fins a un 1,25 punts de la nota de l'examen escrit
(no només a l'ortografia sinó que a l'estructuració de la qüestió, capacitat de síntesi, redacció i
expressió, tal com es fa a les proves PAU).
●

Si el professorat ho troba oportú, al final de curs, l’alumnat que hagi aprovat tota la matèria,
podrà presentar-se a una prova final per pujar nota. Amb aquesta prova, i les de les 3
avaluacions del curs, es farà la mitjana aritmètica. Si la mitjana surt superior a la original, es
canviarà i es posarà com a nota final, si no, es mantindrà l’original.

Si l’alumnat no assisteix de forma regular a les classes, activitats programades i/o pràctiques per
aquesta matèria, podrà perdre el dret d’avaluació contínua.

●

●

El procediment que se seguirà serà el següent:
Quan un/a alumne de batxillerat hagi acumulat un 10% de faltes d’assistència sense justificar, el
professorat afectat ho comunicarà al tutor/a de l’alumne/a, el qual, després de comprovar que les
faltes són injustificades, comunicarà per escrit al domicili familiar de l’alumne/a la possibilitat de
pèrdua del dret a l’avaluació contínua d’aquella assignatura. En el cas d’alumnes menors d’edat,
en la comunicació per escrit el tutor/a donarà cita per parlar directament amb el pare i/o la mare
o tutor legal de l’alumne/a.
Quan l’alumne/a de batxillerat hagi acumulat un 20% de faltes d’assistència sense justificar, el
professorat ho comunicarà al tutor/a, el qual, després de comprovar que les faltes són
injustificades, comunicarà per escrit al domicili familiar de l’alumne la pèrdua del dret a
l’avaluació contínua d’aquella assignatura.

Com a conseqüència, la pèrdua d’avaluació contínua implica que l’alumne/a no serà qualificat ni
avaluat periòdicament al llarg del curs. L’alumne/a tindrà dret a ser avaluat mitjançant una prova finala
que pot anar acompanyat del lliurament d’activitats i/o treballs, segons estableixi el departament
corresponent.
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Criteris de recuperació
Durant el curs, si fos necessari, a criteri del professorat, al final d’una avaluació o a l’inici de la
següent, hi haurà l'opció de recuperar les proves suspeses. Les recuperacions tindran una prova
específica. Encara que les proves són acumulatives, no serveixen per recuperar les parts anteriors
suspeses.
En acabar el curs, s'establirà una data per recuperar les avaluacions suspeses. En aquesta
mateixa data també tindran oportunitat de presentar-se els/les alumnes amb la finalitat de millorar la
nota (en aquest cas es tindrà en compte la nota més alta).
-

Recuperacions extraordinàries de juny. La nota de juny serà la de la prova escrita de juny, on
quedaran avaluats els continguts de l'assignatura.

Criteris de promoció
La qualificació final de cada sessió d'avaluació s'obtindrà de la mitjana ponderada de les
qualificacions de cadascun dels ítems d'avaluació obligatoris. Una vegada feta la mitjana, aquesta ha de
ser superior a 4.5 per a què el trimestre es consideri aprovat.
La qualificació final a l’avaluació ordinària (juny) s’obtindrà a partir de la mitjana aritmètica de les
qualificacions obtingudes a cada sessió d’avaluació. Una vegada feta la mitjana, aquesta ha de ser
superior a 4.5 per a què el curs es consideri aprovat.

