Biologia i Geologia

Curs 1r ESO

Curs acadèmic 2020-2021

Unitats didàctiques
Temporització Unitats didàctiques
1a avaluació
2a avaluació
5. La biosfera.
6. El regne animal. Els animals
vertebrats.
10. El regne dels fongs, els
7. Els animals invertebrats.
protoctists i les moneres.
9. El regne de les plantes.
8. Les funcions vitals dels
animals.
1. L'univers i el nostre planeta.

1rESO
3a avaluació
2. La geosfera. Minerals i
roques.
3.L'atmosfera.
4.La hidrosfera.

Avaluació i qualificació
Per avaluar la matèria es tendrà en compte els següents indicadors:
Per qualificar als alumnes es farà mitjançant:



Conceptes: proves escrites i /o treball de recerca, exposicions orals i maquetes.



Procediments: Treball diari dins l'aula i a casa, quadern de classe, informes pràctics
treballs i activitats proposades en grup i individual, informes, quadern i projectes de
laboratori. L'alumne haurà d'elaborar un quadern de d’aula i de laboratori. Aquest
quadern l'haurà d'entregar en el mes de juny en la data fixada per la professora.



Actitud: Interès per l'assignatura, gust pel treball ben fet, responsabilitat, atenció a
classe, etc.
Nota avaluació
Conceptes (65%)
Procediments més actitud (35%)

La nota de l’avaluació es calcularà aplicant els percentatges indicats.
Qualificació avaluació ordinària
100% Mitjana aritmètica de les notes de les tres
avaluacions. Aprovaran l'assignatura aquells alumnes que
obtenguin una nota igual o superior a 5.
Consideracions a tenir en compte al llarg del curs acadèmic:
 Els alumnes tenen l'obligació de presentar-se als exàmens. En el cas que un alumne no
pugui assistir a l'examen en el dia acordat, haurà de dur el justificant mèdic i/o de la família
per poder realitzar-lo posteriorment en la data que fixarà el professor/a.
 Els alumnes que actuen irregularment durant la realització d'un examen seran qualificats
negativament amb la nota que la professora estimi oportuna, de la mateixa manera en el cas
de plagi de treballs i informes de laboratori.



Pel que fa a l'entrega de treballs (informes, treballs de recerca, quadern, exercicis,
projectes, etc) es fixarà una data màxima per lliura-los. Si es lliuren en la data fixada es
ponderarà un 100%de la nota. Per cada dia de retard es penalitzarà amb un 20% de la nota.



Pel que fa a les exposicions orals es fixarà una data per a la seva realització. Si es

realitza en la data fixada es ponderarà un 100% de la nota. Per cada dia de retard es
penalitzarà amb un 20% de la nota.
 L'alumne tendrà la oportunitat de recuperar cadascuna de les avaluacions suspeses durant
el següent trimestre, dins les classes ordinàries, en la data que determini la professora
mitjançant l'entrega de tasques pendents i , si escau, de la realització d'una prova escrita. A
més, en el mes de juny, dins les classes ordinàries o en les dates establertes pel centre, els
alumnes amb avaluacions suspeses tendran una altra oportunitat per recuperar-les també amb
la realització d'una prova escrita en la data que determini la professora.
 Els alumnes que no aprovin en el mes de juny podran recuperar l'assignatura a la
convocatòria extraordinària de setembre del mateix curs escolar.
Prova extraordinària de setembre:
L’alumnat que no superi tots els criteris d’avaluació en finalitzar l’avaluació ordinària tindrà
possibilitat de realitzar la recuperació d’aquests criteris d’avaluació en la prova extraordinària
de setembre.
El departament lliurarà a l’alumnat que no ha superat la matèria un informe de recuperació
individualitzat que inclourà: els criteris d’avaluació no superats i el pla de recuperació per a la
prova extraordinària de setembre.
Els criteris de qualificació que s’aplicaran seran: 70% la prova escrita i 30% les tasques
proposades. En el cas de no lliurar les activitats recomanades la prova escrita computarà el
100% de la nota.

Materials didàctics


Llibre de text



Quadern de classe: quadriculat tamany foli (voluntari).



Quadern per laboratori.

Normes


Les normes d'actuació en el laboratori s'explicaran el primer dia i romandran penjades
en el laboratori durant tot el curs.



Les normes del Centre.



Les normes d'actuació a classe les explicarà el professor el primer dia, entre les quals:


Cada dia es revisaran els deures i l’actitud s’avaluarà diàriament.



S'ha de dur sempre el quadern de classe i el llibre de text.

