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Biologia i Geologia 4t ESO 201617
Normes general de comportament.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Heu de seure quan entre el professor a classe.
Degut a que el treball va a ser grupal, es recomana mantenir un nivell sonor baix.
No podeu alçarvos de la cadira, si cal, demaneulo al professor.
No podeu menjar, beure o mastegar xiclet durant la classe.
No podeu ratllar el material escolar: taules, cadires, llibres, etc.
Les avaluacions escrites i els exercicis s'entregaran escrits en bolígraf. No es corregirà res en
llapis, només si ho indica el professor.
7. L'aula deu estar neta. En qualsevol moment se vos pot demanar que la netejeu. Així que
deixeula neta.
8. El professor pot canviar de lloc a qualsevol alumne.
9. Seguirem les normes de convivència dictades pels tutors.
10. S'aplicaran les sancions estipulades en el cicle.
11. Únicament podeu anar al servici en els patis, no entre classe i classe.

Temari i metodologia:
L'organització del temari és la següent
●

●

●

1a avaluació
○ Tema 1: Vida
○ Tema 2: Herència
2a avaluació
○ Tema 3: Evolució
○ Tema 4: Ecosistemes
3a avaluació
○ Tema 5: Les plaques tectòniques
○ Tema 6: La Història de la Terra

Avaluació.
1. Constarà de tres parts
a) Treball grupal (tasca) (40%)
b) Prova escrita (50%)
c) Actitut diari a l'aula (10%)
2. Mínims: Si un alumne o alumna no arriva a les següents notes mínimes en cada apartat no se
li sumarà i se li adjudicarà eixa nota mínima.
a) Un treball grupal té un mínim de 3.
b) Una prova escrita té un mínim de 4.
c) L'actitut diara a l'aula no té mínim.
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3. L'avaluació de las actituds, que valdrà, aproximadament, el 10% i es basa en:
a) Treball diari en l'aula.
b) Comportament.
4. Les notes no signades pel pare/mare/tutor/a també tindran la seva penalització de 0,2.
5. La nota final de l'avaluació serà la suma dels tres ítems anteriorment explicats.
6. Arrodoniments: En els butlletins de notes apareixen les aproximacions a sencers de les notes
de l'assignatura. El professor arrodonirà a l'alça a partir del vuité decimal, es a dir un 4,8
serà un 5 al butlletí, però un 4,7 serà un 4. No obstant, heu de tindre en compte que per a fer
les mitjanes el que conta és el nombre real en decimals.
7. Si un alumne o alumna trau menys d'un 3 en un trimestre, aquest trimestre s'haurà de
recuperar en setembre.
8. Per superar el curs net s'ha de traure més d'un 3 per trimestre i que la suma dels tres
trimestres supere els 15 punts. En cas contrari, s'haurà de recuperar en setembre els
trimestres amb nota inferior a 5, llevat que el professor diga altra cosa.

Tasques:
A1.[Ordenador] Crear un dossier del tema: Hauria d'estar acabada per al dia abans de la
presentació.
A2.[Ordenador] Crear una pàgina web, blog, etc. sobre el tema: Hauria d'estar acabada per al
dia abans de la presentació.
A3.[Ordenador] Crear i fer una presentació del tema.
A4.[Opcional – Ordenador] Crear murals i mapes conceptuals per a la classe. També petits
per a compartir.
A5.[Ordenador] Crear dossiers d'exercicis de nivell baix, mitjà i alt, amb el solucionari.
A6.[Ordenador] Creació lliure: Vídeos, joc (trivial), infografies, podcast, cançons, revista,
animacions, portafolio, etc.

Organització
1a Avaluació

2a Avaluació

3a Avaluació
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Tema 6

