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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

Avaluació ordinària de juny  

 
• L’avaluació final ordinària es farà a partir de les evidències d’aprenentatge que 
s’havien recollit dels alumnes abans de la suspensió de les activitats lectives 

presencials, tenint en compte les notes de la primera i la segona avaluació.  
• Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzades a 

partir de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials es consideren 
exclusivament per augmentar la qualificació i també podran recuperar les 

qualificacions negatives, siguin del curs actual o de cursos anteriors.  
• Totes les activitats realitzades durant aquest període tindran una nota que 

s’obtindrà tenint en compte la freqüència d’entrega de les activitats, la presentació 
dins el termini establert per cada professor i que les tasques estiguin realitzades 

correctament.  
• Per calcular la nota final es tindran en compte la mitjana de la primera i la 

segona avaluació i la nota de la tercera avaluació servirà per augmentar aquesta 
mitjana. La nota final mai podrà ser inferior a la  mitjana de la primera i segona 

avaluació.  
  

Avaluacions extraordinàries  
• Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre.  

• A l'avaluació final extraordinària els alumnes seran avaluats tenint en 
consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació i estàndards 
avaluables i el grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la 

suspensió de les activitats lectives presencials.  
• S’elaborarà un pla de reforç individualitzat tenint en compte les circumstàncies 

de cada alumne durant el període de suspensió de les activitats presencials per 
facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una 

avaluació negativa  
• Criteris d’avaluació que s’avaluaran:  les proves escrites consistiran en contestar 

les preguntes  corresponents al temari del curs complet que hagin estat 
seleccionades pel professor amb anterioritat. Aquesta selecció serà comunicada a 

l’alumne amb antelació per la preparació de l’examen.   
• Lliurament d’activitats complementàries.  

La qualificació final de la prova extraordinària es calcularà a partir de la proba escrita 
(80%) i les activitats complementàries (20%)  

Criteris treballats al primer i segon trimestre 

Criteris i estàndards d’aprenentatge avaluables 

 



 

 

 

Són criteris i estàndards d’aprenentatge avaluables generals d’aquest curs: 

• Planejar, aplicar i integrar les destreses i habilitats pròpies del treball científic: 

elaborar hipòtesis, contrastrar-les, discriminar les fonts d’informació i els mètodes 

emprats, valorar i respectar la feina en grup i presentar i defensar en públic el 

projecte de recerca. 

• Integra i aplica les destreses pròpies dels mètodes de la ciència. 

• Elaborar hipòtesis i contrastar-les a través de l’experimentació o l’observació i 

l’argumentació. 

• Utilitza diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per elaborar i 

presentar la seva recerca. 

• Valora i respecta la feina individual i en grup i hi participa. 

• Expressa les conclusions de la seva recerca amb precisió i coherència, tant 

oralment com per escrit. 

Són criteris i estàndards d’aprenentatge avaluables específics de cada unitat d’aquest 

curs: 

 

 

BLOC II. Aplicacions de la ciencia en la conservació del mediambient 
 

1. Precisar en què consisteix la contaminació i determinar els tipus de contaminants 

més representatius i els seus efectes sobre l’atmosfera, l’activitat industrial i agrícola 

i de la radioactivitat, fent servir assaigs de laboratori per a detectar contaminants 

amb la finalitat de formar una opinió crítica en relació a la necessitat de mantenir un 

medi ambient net i amb futur per a tots els éssers vius. 

2. Detallar les distintes fases que intervenen en la gestió de residus, argumentar els 
avantatges de la seva separació en origen, així com participar en el disseny, 
realització i difusió de campanyes informatives i de sensibilització en relació  a la 

necessitat de controlar la utilització dels recursos, amb la finalitat d’assumir 
responsabilitats en la protecció del medi ambient i avançar cap a un 

desenvolupament sostenible. 
 

BLOC I. Tècniques instrumentals bàsiques 

 

1. Determinar i aplicar les tècniques i l’instrumental adequat per a identificar magnituds, 
preparar dissolucions, separar els components d’una mescla, predir les biomolècules més 

característiques en diferents aliments i desinfectar el material habitual en establiments i 
indústries i utilitzar aquests aprenentatges per, de manera col·laborativa,contrastar les 

seves aplicacions a l’àmbit professional del seu entorn. 

 

 

 

Criteris d’avaluació a treballar al tercer trimestre 



 

 

 

 

  

BLOC III. Investigació, dessenvolupament i innovació (I+D+i) 

1. Argumentar sobre la relevancia de la innovació en productes i procesos 

valorantcríticament les aportacionsd’administracions i organitzacions de 

diversa indol, a partir de l’estudid’exemplesd’empresespunteres i 

d’investigacions en fontsd’informacióutilitzant les TIC, amb a finalitat de 

reconèixerl’aplicació del coneixementcientífic en l’activitat profesional i 

establir, des de la perspectiva globalitzadora actual, la importància de la 

I+D+i en la millora de la productivitat i la competitivitat. 

BLOC IV. Projected’investigació 

1. Planificar i realitzar de manera individual o col·laborativa projectes d’investigació de 
caràcter científic-tecnològic em el s quals s’analitzi interrogants o problemes, s’elabori 

hipòtesi i les contrasti a traves de l’experimentació i l’argumentació, aplicant amb 
seguretat les habilitats pròpies del treball científic a partir de la discriminació i l’anàlisi 
de la informació prèviament seleccionada de distintes fonts, ambla finalitat de formar-

se una opinió pròpia, defensar-la i comunicar-la en públic utilitzant el vocabulari 
científic i mostrant actituds de participació i de respecte en el treball en equip. 

 
• Reconèixer que la investigació científica es una tasca interdisciplinari que es 

troba en evolució constant. 

1. Descriu fets històrics rellevants on la col·laboració de científics de distintes 

àrees ha estat definitiva. 

2. Argumenta amb esperit crític el grau de rigor científic d’un article o una 

noticia, analitzant el mètode que s’ha fet servir i identificant les seves 

característiques. 

 

 

 


