
 

FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT  BIOLOGIA I GEOLOGIA CURS 2022/23 

PROFESOR/A HILARI MARTÍ PALANCA 
 
ASIGNATURA CIÈNCIES APLICADES 1 
NIVELL/S FPB1 GRUP/S FPB1 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 
Instruments d'avaluació 
- Proves escrites. Es calcularà la nota mitjana de les qualificacions obtingudes en totes les proves o controls 

realitzats durant el període d'avaluació. 
- Quadern de treball. S'avaluaran els aspectes següents: presentació, neteja, orde, faltes d'ortografia, claredat en 

les respostes de les distintes activitats, hipòtesi emesa, relació entre unes activitats i altres, relació entre 
aspectes que poden conèixer a través d'una àrea i altres... 

- Treball en l'aula, a l’hort i al laboratori. S'avaluarà la realització del treball proposat, contestacions a les 
preguntes plantejades, participació en el treball en grup, mètodes de treball, compliment de la normativa, 
observació de la manipulació d'equips, eines i materials, informe de resultats, comportament de l'alumnat en 
situacions que exigeixen l'ús dels coneixements adquirits. 

- Treball a casa. Es revisarà diàriament el quadern en classe, per a controlar qui treballa o no en casa. 
Criteris de qualificació 
- Continguts: 50 % del total de la nota. 
- Procediments: 25 %. 
- Actituds: 25 %. 
- La qualificació serà la mitjana de les obtingudes en els diferents exàmens realitzats en cada avaluació, matisada 

per les notes obtingudes en els treballs pràctics. 
- No seran avaluats ni qualificats positivament, aquells alumnes que no entreguen els treballs encomanats pel 

professor, així com els informes de les pràctiques de laboratori. L'avaluació és contínua. 
- Els exàmens realitzats i en els que la puntuació siga inferior a tres punts no entraran en la mitjana. 

PENDENTS 
     Per tal de superar la matèria de Ciències Aplicades I de FPB1 si aquesta queda pendent per al proper curs, 
l’alumnat haurà d’aprovar la matèria de Ciències Aplicades II de FPB2. 

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
• Sempre que hi siga necessari es realitzaran adequacions de la programació didàctica (Mesures de Nivell III i IV): 

1. Incloure activitats de reforç i ampliació. 
2. Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACI) i Adaptacions Curriculars Individualitzades Significatives (ACIS). 
3. Recolzament en l’aula a aquells alumnes susceptibles de reforçar les competències clau recollides en les 
distintes unitats. 
4. Coordinació amb l’equip d’Orientació Educativa del centre educatiu. 

 
• Mesures en l’avaluació de l’alumnat amb NEE: 

L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu realitzaran, en principi, les mateixes proves escrites 
que la resta 
dels companys. No obstant això, si es cau, es realitzaran adaptacions personalitzades adaptades a les necessitats 
educatives específiques, com pot ser el cas dels ACIS. 



 

FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT  BIOLOGIA I GEOLOGIA CURS 2022/23 

PROFESOR/A HILARI MARTÍ PALANCA 
 
ASIGNATURA PROJECTE INTERDISCIPLINARI 
NIVELL/S 3rESO GRUP/S 3ESOA 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 
Instruments d'avaluació 
- Documents de text, pòsters, presentacions digitals, audiovisuals, esquemes, maquetes, infografies i altres productes 
dels diferents projectes. S’avaluaran els aspectes següents: presentació, ordre, faltes d'ortografia, la qualitat del 
treball proposat així com les preguntes plantejades i les notícies, textos o vídeos utilitzats. 
- Exposició oral individual. S'avaluarà el llenguatge verbal i no verbal, les respostes a les preguntes que se’ls formulen 
i l’adequació del temps. 
- Treball a l’aula, individual i grupal. S'avaluarà la participació en el treball de grup, la destresa i el compliment de la 
normativa de seguretat al taller i al jardí, la manipulació d'equips i materials, els informes de resultats, la 
competència de l'alumnat front a situacions que exigeixen l'ús dels coneixements adquirits. 

Criteris de qualificació 
- Continguts: 50 % del total de la nota.  

o Treballs escrits, presentacions digitals i resta de productes dels diferents projectes tant a nivell 
individual com grupal.  

- Procediments: 40 %. 
o Treballs i tasques a l’aula i al jardí o taller així com les exposicions orals tant a nivell individual com 

grupal. La destresa en la manipulació d'instruments, equips i materials al taller, jardí i a l’aula 
d’informàtica. Es tindrà en compte la puntualitat en el lliurament de treballs grupals o individuals. 

- Actituds: 10 %.  
o Actitud i participació en el treball de grup (comportament i respecte, implicació a classe o interès 

per la matèria) així com el compliment de la normativa de seguretat del taller i de l’aula 
d’informàtica. 

- La qualificació final del curs serà la mitjana de les obtingudes al llarg del curs en cada avaluació.  
- Els treballs, productes i tasques realitzades amb una nota igual o inferior a 3 punts no es tindran en compte 

per tal d’obtenir la mitjana de l’avaluació. I per tant, l’avaluació estarà suspesa.  
- A les produccions escrites es tindrà en compte l’ortografia, podent arribar a tenir una penalització màxima 

de 0,75 punts (es descomptaran 0,05 punts per falta ortogràfica). 

PENDENTS 
• Per tal de superar la matèria de Projecte interdisciplinari de 3r d’ESO si aquesta queda pendent per al proper 

curs, l’alumnat haurà de realitzar una prova escrita global. Aquesta serà elaborada tenint en compte el 
continguts mínims necessaris treballats elaborada pel departament de Biologia i Geologia. 

• Per tal de superar aquesta prova caldrà obtenir una nota igual o superior a 5 punts. 

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
• Sempre que hi siga necessari es realitzaran adequacions de la programació didàctica (Mesures de Nivell III i IV): 

1. Incloure activitats de reforç i ampliació. 
2. Adaptacions Curriculars Individualitzades (ACI) i Adaptacions Curriculars Individualitzades Significatives (ACIS). 
3. Recolzament en l’aula a aquells alumnes susceptibles de reforçar les competències clau recollides en les 
distintes unitats. 
4. Coordinació amb l’equip d’Orientació Educativa del centre educatiu. 

• Mesures en l’avaluació de l’alumnat amb NEE: 
L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu realitzaran, en principi, les mateixes proves escrites 
que la resta 
dels companys. No obstant això, si es cau, es realitzaran adaptacions personalitzades adaptades a les necessitats 
educatives específiques, com pot ser el cas dels ACIS. 



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT  BIOLOGIA I GEOLOGIA CURS 2022/23 

PROFESOR/A HILARI MARTÍ PALANCA 
 
ASIGNATURA BIOLOGIA, GEOLOGIA I CIÈNCIES AMBIENTALS 
NIVELL/S 1r BATXILLER GRUP/S 1r BATXILLER CIÈNCIES 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 
Instruments d'avaluació 
- Proves escrites. Es calcularà la nota mitjana de les qualificacions obtingudes en totes les proves o controls 

realitzats durant el període d'avaluació. 
- Treball en l'aula i laboratori. S'avaluarà la realització del treball proposat, contestacions a les preguntes 

plantejades, participació en el treball en grup, mètodes de treball en el laboratori, compliment de la normativa 
del laboratori, observació de la manipulació d'equips i materials per mitjà de la realització d'exercicis amb 
continguts procedimentals, informe de resultats, comportament de l'alumnat en situacions que exigeixen l'ús 
dels coneixements adquirits. 

- Treball en casa (informes, esquemes, resums...) S'avaluaran la qualitat i la presentació (neteja, orde, faltes 
d'ortografia...) 

- Exposicions de les investigacions realitzades. 
- Treball voluntari: Durant el curs, i de manera voluntària, els alumnes podran triar i llegir un llibre de lectura o 

article de temàtica científica del qual es farà una prova oral que es tindrà en compte per a la nota final del curs. 
Criteris de qualificació 
- Continguts: 75 % del total de la nota (proves escrites). 
- Procediments: 20 %. (quadern de treball, treballs a casa, a l'aula i laboratori i exposicions). 
- Actituds: 5 %. 
- La qualificació serà la mitjana de les obtingudes en els diferents exàmens realitzats en cada avaluació, matisada 

per les notes obtingudes en els treballs pràctics. 
- No seran avaluats ni qualificats positivament, aquells alumnes que no entreguen els treballs encomanats pel 

professor, així com els informes de les pràctiques de laboratori. 
- L'avaluació és contínua. 
- A les produccions escrites es tindrà en compte l’ortografia, podent arribar a tenir una penalització màxima de 1 

punt (es descomptaran 0,05 punts per falta ortogràfica). 
- Els exàmens realitzats i en els que la puntuació siga inferior a tres punts hauran de ser repetits i recuperats, ja 

que no entraran en la mitjana. 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 
Les proves extraordinàries de juliol constaran d’un examen escrit del global de l’assignatura elaborat a partir dels 
continguts mínims necessaris per aprovar l’assignatura i que els alumnes hauran de presentar-se només de la part 
que hagen suspès (avaluació suspesa); de les avaluacions aprovades, es guardarà la nota, per tal de fer la mitjana 
amb el resultat obtingut a juliol. Per aprovar hauran de traure un 5 com a mínim. 

PENDENTS 
Per tal de superar la matèria de Biologia, Geologia i Ciències Ambientals de 1r de Batxillerat si aquesta queda 
pendent per al proper curs, l’alumnat haurà de realitzar una prova escrita global. Aquesta serà elaborada tenint en 
compte el continguts mínims necessaris treballats elaborada pel departament de Biologia i Geologia. 
Per tal de superar aquesta prova caldrà obtenir una nota igual o superior a 5 punts. 

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
• Es tindran en compte en la formació dels grups d’alumnes per a que siguen heterogenis i equilibrats.  
En el cas de tractar-se d'alumnat amb deficiències psíquiques o físiques és molt convenient i necessària l'ajuda del 
Departament d'Orientació. 
• Sempre que hi siga necessari es realitzaran adequacions de la programació didàctica (Mesures de Nivell III i IV): 

1. Incloure activitats de reforç i ampliació. 
3. Recolzament en l’aula a aquells alumnes susceptibles de reforçar les competències clau recollides en les 
distintes unitats. 



4. Coordinació amb l’equip d’Orientació Educativa del centre educatiu. 
• Mesures en l’avaluació de l’alumnat amb NEE: 
L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu realitzaran, en principi, les mateixes proves escrites que 
la resta dels companys. No obstant això, si es cau, es realitzaran adaptacions personalitzades adaptades a les 
necessitats educatives específiques. 
 



 

FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT  BIOLOGIA I GEOLOGIA CURS 2020/21 

PROFESOR/A HILARI MARTÍ PALANCA 
 
ASIGNATURA/ 
ASSIGNATURES 

BIOLOGIA 

NIVELL/S 2n BATXILLER GRUP/S 2n BATXILLER 
PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

Instruments d'avaluació 
- Proves escrites. Es calcularà la nota mitjana de les qualificacions obtingudes en totes les proves o controls 

realitzats durant el període d'avaluació. 
- Quadern de esquemesresum. S'avaluaran els aspectes següents: presentació, neteja, orde, faltes d'ortografia, 

claredat... 
- Treball en l'aula i laboratori. S'avaluarà la realització del treball proposat, contestacions a les preguntes 

plantejades, participació en el treball en grup, mètodes de treball en el laboratori, compliment de la normativa 
del laboratori, observació de la manipulació d'equips i materials per mitjà de la realització d'exercicis amb 
continguts procedimentals, informe de resultats, comportament de l'alumnat en situacions que exigeixen l'ús 
dels coneixements adquirits. 

- Treball voluntari: De manera voluntària, l’alumnat podrà anar arxivant els esquemes resum elaborats per ells 
mateixa de cada unitat didàctica amb l’objectiu d’enquadernar-los en únic volum a final de curs, el qual serà 
avaluat amb la finalitat de pujar la nota global fins a un màxim de 0,5 punts. 

- Examen selectivitat voluntari: De manera voluntària, a final de curs, l’alumnat podrà presentar-se a un examen 
d’aquesta matèria de les PAU de la Comunitat Valenciana dels últims 15 anys amb la finalitat de pujar la nota 
global fins a un màxim de 0,5 punts. 

Criteris de qualificació 
- Continguts: 90 % del total de la nota. 
- Procediments: 5 %. 
- Actituds: 5 %. 
- La qualificació serà la mitjana de les obtingudes en els diferents exàmens realitzats en cada avaluació, 

matisada per les notes obtingudes en els treballs pràctics. 
- No seran avaluats ni qualificats positivament, aquells alumnes que no entreguen els treballs encomanats pel 

professor, així com els informes de les pràctiques de laboratori. 
- L'avaluació és contínua. 
- A les produccions escrites es tindrà en compte l’ortografia, podent arribar a tenir una penalització màxima 

de 1 punt (es descomptaran 0,05 punts per falta ortogràfica). 
- Els exàmens realitzats i en els que la puntuació siga inferior a tres punts hauran de ser repetits i recuperats, 

ja que no entraran en la mitjana. 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 
    Les proves extraordinàries de juliol constaran d’un examen elaborat a partir dels continguts mínims necessaris 
per aprovar l’assignatura. Els alumnes hauran de presentar-se només de la part que hagen suspès (avaluació 
suspesa); de les avaluacions aprovades, es guardarà la nota, per tal de fer la mitja amb el resultat obtingut a 
juliol. Per aprovar hauran de traure un 5 com a mínim. 

PENDENTS 
  La recuperació, en el cas de las assignatures pendents de l’any anterior consistirà en la realització d’un examen 
escrit al mes de febrer. L’alumne haurà de traure un 4 com a mínim per superar l’assignatura. 

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
     Proposarem activitats reforç per a l'alumnat que no puga seguir el ritme d'aprenentatge del conjunt de la 
classe, per a facilitar el desenvolupament de les seues capacitats li. Aquestes activitats no han de representar en 
cap moment una càrrega per a l'alumnat, sinó tot al contrari. En el cas de tractar-se d'alumnat amb deficiències 
psíquiques és molt convenient i necessària l'ajuda del Departament d'Orientació. 



 

 


