DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA ESO CURS 2020/21.CRITERIS D’AVALUACIÓ
INDICADORS
D’AVALUACIÓ
cientificotecnològiques)

QUALIFICADORA(Competències

Competències cientificotecnològiques +
transversals (GRUP 2)

D’aquests indicadors d’avaluació se n’utilitzaran un 
màxim de tres per a 
l’avaluació qualificadora
(una amb material de suport) . La resta seran per a la 
l’avaluació formadora de l’alumnat, per tal
que puguin reflexionar i identificar avenços, dificultats i els errors
, comprendre quines són les seves
possibles causesi prendredecisionssobre com superar-les i 
millorar

Activitats
individuals
o
col.lectives
desenvolupades en el curs d’una sessió de
classe. Observacions d’aula.

KPSI
Diana d’avaluació
Preguntes obertes
Conversa
Kahoot
Plantejament
d’interrogants/reptes

FORMADORA

Base d’orientació
Pauta d’auto / coavaluació
Diari de classe
Avaluació amb rúbriques
Estrelles/desitjos
Treball cooperatiu
Regulació del grup/feina

I

KPSI justificat
Text interpretatiu/justificatiu/
argumentatiu
Mapa conceptual
Examen, control
Proves escrites/orals
Qüestionari
amb
preguntes
productives
Presentacions

Llibreta/carpeta d’aprenentatge
Aquesta llibreta d’aula, serveix per recopilar tota aquella informació important per l’alumne, perquè
l’ajudi a reflexionar sobre el què i el com aprèn i a organitzar 
els seus aprenentatges
La llibreta ha de servir a l’alumne, però també la farà servir la família 
i
professors per poder tenir
una bona comunicació entre tots plegats.

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Preguntes orals.
Participació.
Aportació de material.
Aportació d’idees en la participació en
debats o en la resolució d’activitats
pràctiques.
Resolució de problemes i exercicis.
Actitud de col.laboració amb els
companys.
Activitat d’autoavaluació.
Actitud davant el treball en grup.
Activitats voluntàries.
Interès i atenció.
llibreta d’aprenentatge.

Fins a dos punts addicionals.

Competències transversals (Grup 3)
Normativa bàsica de
compliment obligatori.

centre

de

➢
➢
➢
➢

Puntualitat.
Assistència.
Assistència eficaç.
Respecte als companys i al
professorat.
➢ Respecte al material i les
instal.lacions.
➢ Respecte a les normes de
seguretat i a la normativa del
centre.

No modifica l’avaluació quantitativa.

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA BATXILLERAT CURS 2020/21.CRITERIS D’AVALUACIÓ
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

Activitats objectives de resolució
individual:Es faran entre 2 o 3
proves (una d’elles amb material
de suport).

Activitats individuals o
col.lectives que s’allargen més
enllà de la classe i es resolen
com a actvitats de presentació
sotmesa a determinats terminis.

Activitats individuals o
Normativa bàsica de centre de
col.lectives desenvolupades en el compliment obligatori.
curs d’una sessió de classe.
Observacions d’aula.

➢
➢
➢
➢

Controls parcials.
Controls acumulatius.
proves tipus test.
Altres proves objectives
de resolució individual.

➢ Informes de pràctiques .
➢ Dossier del tema
(resums,
exercicis,problemes i
activitats centrades en un
tema).
➢ Projectes de treball i
estudis de casos.
➢ Activitats d’ampliació.
➢ Activitats de reforç.
➢ Activitats virtuals resoltes
a través d’Internet.

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

80-90 %

20-10 %

Preguntes orals.
Participació.
Aportació de material.
Aportació d’idees en la
participació en debats o en la
resolució d’activitats
pràctiques.
Resolució de problemes i
exercicis.
Actitud de col.laboració amb
els companys.
Activitat d’autoavaluació.
Actitud davant el treball en
grup.
Activitats voluntàries.
Interès i atenció.

Fins a dos punts addicionals.

GRUP 4

➢ Puntualitat.
➢ Assistència(80%per ser
avaluats de manera contínua
).
➢ Assistència eficaç.
➢ Respecte als companys i al
professorat.
➢ Respecte al material i les
instal.lacions.
➢ Respecte a les normes de
seguretat i a la normativa del
centre.

No modifica l’avaluació
quantitativa.
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CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4

Activitats objectives de
resolució individual o en
un grup.

Activitats individuals o
col.lectives que s’allargen
més enllà de la classe i es
resolen com a actvitats de
presentació sotmesa a
determinats terminis.

Activitats individuals o
col.lectives
desenvolupades en el
curs d’una sessió de
classe. Observacions
d’aula.

Normativa bàsica de
centre de compliment
obligatori.

➢ Controls parcials.
➢ Controls
acumulatius.
➢ proves tipus test.
➢ Altres proves
objectives de
resolució
individual.
➢ Comentaris de
text.
➢ Qüestionaris sobre
activitats de
classe.
➢ Dossiers per la
preparació de
sortides.
75%

➢ Lectura de llibre i
comentaris.
➢ Recerca d’articles.
➢ Seguiment d’un
tema en diferents
mitjans de
comunicació.

➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢
25%

Preguntes orals.
Participació.
Aportació de material.
Aportació d’idees en
la participació en
debats o en la
resolució d’activitats
pràctiques.
Resolució de
problemes i exercicis.
Actitud de
col.laboració amb els
companys.
Activitat
d’autoavaluació.
Actitud davant el
treball en grup.

Fins a dos punts
addicionals.

Puntualitat.
Assistència.
Assistència eficaç.
Respecte als
companys i al
professorat.
➢ Respecte al material i
les instal.lacions.
➢ Respecte a les
normes de seguretat i
a la normativa del
centre.
➢
➢
➢
➢

No modifica l’avaluació
quantitativa.

Tot l’alumnat ha de lliurar amb puntualitat les activitats que s’allargin més enllà de la classe i tinguin un termini de lliurament. El professorat
podrà penalitzar la nota de l’activitat de forma proporcional als dies de retard sense justificar (- 0,5 punts per dia de retard).
Batxillerat
En els butlletins de qualificacions del Batxillerat les notes de la matèria apareixen arrodonides, sense decimals. S’aplicaran els següents
criteris d’arrodoniment:
-Quan les dècimes siguin igual o superiors a 5, s’arrodonirà per excés.
-Quan les dècimes siguin iguals o inferiors a 4, s’arrodoneix per defecte.

