
 

CURS: 2n BATX  CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT Curs 2020/21. 

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS 

1a avaluació: unitats temàtiques bloc 1. Medi ambient i fonts d’informació ambiental bloc 2. Les capes fluides                 
de la terra i la seva dinàmica  

2a avaluació: unitats temàtiques Bloc 3. Contaminació atmosfèrica Bloc 4. Contaminació de l’aigua Bloc 5. la                
geosfera i els riscos geològics  

3a avaluació: unitats temàtiques Bloc 6. Circulació de matèria i energia a la biosfera Bloc 7. gestió ambiental i                   
desenvolupament sostenible 

 

METODOLOGIA  

 Vegeu programació  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Vegeu programació  

MATERIALS 

Llibre de text  recomanat 

Quadern de treball de l'alumne i  

Plataforma virtual Drive o Moodle. 

Materials i recursos encomanats durant el curs o lliurats pel professor/a.  

EINES PER A L’AVALUACIÓ 

Exàmens escrits o orals 

Exercicis escrits/orals i tasques encomanades 

Treballs individuals/ en grup mitjançant plataformes virtuals com Drive o Moodle i presentacions orals. 

Quadern de l’alumnat participació i interès per l'aprenentatge.  

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Durant el curs es faran 3 avaluacions. Si alguna avaluació no és superada, es faran les mesures de reforç 
educatiu i tasques de recuperació durant el curs, en general, després de cada avaluació. El tipus de tasques 
de recuperació i el seu plantejament van a criteri del professor/a. A final de curs es podran articular proves de 
recuperació personalitzades per aquells alumnes que ho necessitin a criteri del professor/a. La qualificació 
final de juny tendrà en compte la progressió acadèmica durant el curs i serà el resultat de la mitjana de les 
notes d'avaluació. 



Feina diària a classe i a casa, quadern, treballs escrits o informes, revisió de quadern interès: 10 % de la nota. 

Treballs/projectes/presentacions i/o proves escrites: 90 % de la nota  

Per obtenir avaluació positiva, serà indispensable haver lliurat totes les tasques encomanades dins termini. La 
nota de les tasques encomanades es devalua si no es presenten en el termini corresponent.  

RECUPERACIÓ 

Si alguna avaluació no és superada, durant el curs es faran les tasques de recuperació, en general, després                  
de cada avaluació. El tipus de prova i el plantejament van a criteri del respectiu professor/a. 

PENDENTS de cursos anteriors:  

Dossier d'activitats i exàmens parcials i final. Parlar amb el professor/a de Biologia o el/la cap de Departament                  
de Biologia i Geologia. 

ABSÈNCIES 

En el cas que l'alumne no es presenti a un examen, haurà de presentar el corresponent justificant al                  
professor/a i es podrà articular una manera de recuperar l'examen sempre a petició de l'alumne si l'absència                 
és justificada. Pel que fa a presentació de tasques encomanades si l'alumne no hi és el dia fixat, les ha de                     
lliurar el següent dia de classe. 

Si un alumne queda confinat, rebrà un dossier de feina mitjançant l’aula virtual, personalitzat d’acord amb el                 
temps i dates que estigui confinat, així mateix tindrà uns terminis per a lliurar aquestes tasques. 

SORTIDES 

No hi ha sortides previstes per motius de salut. 

 
 


