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1. OBJECTIUS 

 
L’ensenyament de la Biologia en el batxillerat tindrà com finalitat el desenvolupament de les següents 
capacitats: 
 
 1. Conèixer els principals conceptes de la biologia i la seva articulació en lleis, teories i models 
apreciant el paper que aquests ocupen en el coneixement i interpretació de la naturalesa. Valorar en el 
seu desenvolupament com ciència els profunds canvis produïts al llarg del temps i la influència del 
context històric, percebent el treball científic com una activitat en constant construcció. 
 2. Interpretar la naturalesa de la biologia, els seus avanços i limitacions, i les interaccions amb la 
tecnologia i la societat. Apreciar l’aplicació de coneixements biològics com el genoma humà, 
l’enginyeria genètica o la biotecnologia  etc., per a resoldre problemes de la vida quotidiana i valorar els 
diferents aspectes ètics, socials, ambientals, econòmics, polítics, etc., relacionats amb els nous 
descobriments, desenvolupant actituds positives cap a la ciència i la tecnologia per la seva contribució 
al benestar humà. 
3. Utilitzar informació procedent de diferents fonts, incloses les tecnologies de la informació i la 
comunicació, per a formar-se una opinió crítica sobre els problemes actuals de la societat relacionats 
amb la biologia, com són la salut i el medi ambient, la biotecnologia, etc., mostrant una actitud oberta 
enfront de diverses opinions. 
4. Conèixer i aplicar les estratègies característiques de la investigació científica (plantejar problemes, 
emetre i contrastar hipòtesis, planificar dissenys experimentals, etc.) per a realitzar petites 
investigacions i explorar situacions i fenòmens en aquest àmbit.  
5. Conèixer les característiques químiques i propietats de les molècules bàsiques que configuren 
l’estructura cel·lular per a comprendre la seva funció en els processos biològics. 
6. Interpretar la cèl·lula com la unitat estructural, funcional i genètica dels éssers vius, conèixer els seus 
diferents models d’organització i la complexitat de les funcions cel·lulars.  
7. Comprendre les lleis i mecanismes moleculars i cel·lulars de l’herència, interpretar els descobriments 
més recents sobre el genoma humà i les seves aplicacions en enginyeria genètica i biotecnologia, 
valorant les seves implicacions ètiques i socials derivades d’aquesta manipulació genètica. 
8. Relacionar l’estudi de la genètica amb el fet evolutiu. 
9. Estudiar el procés evolutiu identificant els principis de la teoria darwinista i neodarwinista, comparar 
les seves diferències.  
10. Analitzar les característiques dels microorganismes, la seva intervenció en nombrosos processos 
naturals i industrials i les nombroses aplicacions industrials de la microbiologia. Conèixer l’origen 
infecciós de nombroses malalties provocades per microorganismes i els principals mecanismes de 
resposta immunitària, a l’igual que les seves disfuncions i deficiències.    
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
PRIMERA AVALUACIÓ  

 
BLOC 1: La base molecular i fisicoquímica de la vida 
 
Unitat 1. Els components químics de la cèl•lula. Bioelements: tipus, exemples, propietats i 
funcions. Els enllaços químics i la seva importància en biologia. Les molècules i ions inorgànics: 
aigua i sals minerals. Fisicoquímica de les dispersions aquoses. Difusió, osmosi i diàlisi. 
 
Unitat 2. Les molècules orgàniques. Glúcids, lípids, proteïnes  i àcids nucleics. Enzims o 
catalitzadors biològics: Concepte i funció. Vitamines: Concepte. Classificació. 
 
 

 

BLOC 2:  La cèl•lula viva. Morfologia, estructura i fisiologia cel•lular 
 
Unitat 1La cèl•lula: unitat d'estructura i funció. La influència del progrés tècnic en els processos de 
recerca. Del microscopi òptic al microscopi electrònic. Morfologia cel•lular. Les membranes i la 
seva funció en els intercanvis cel•lulars. Permeabilitat selectiva. Els processos d'endocitosis i 
exocitosis. 
 
Unitat 2 Models d'organització en procariotes i eucariotes. Cèl•lules animals i vegetals. Estructura i 
funció dels orgànuls cel•lulars. La cèl•lula com un sistema complex integrat: estudi de les funcions 
cel•lulars i de les estructures on es desenvolupen.  
 
Unitat 3 El cicle cel•lular. La divisió cel•lular. La mitosi en cèl•lules animals i vegetals. La meiosi. La 
seva necessitat biològica en la reproducció sexual. Importància en l'evolució dels éssers vius.  
 
  

 
SEGONA AVALUACIÓ  

 
BLOC 2:  La cèl•lula viva. Morfologia, estructura i fisiologia cel•lular 
Unitat 4 
Introducció al metabolisme: catabolisme i anabolisme. Reaccions metabòliques: aspectes 
energètics i de regulació. La respiració cel•lular, el seu significat biològic. Diferències entre les vies 
aeròbica i anaeròbica. Orgànuls cel•lulars implicats en el procés respiratori. Les fermentacions i les 
seves aplicacions. 
Unitat 5 
La fotosíntesi: Localització cel•lular en procariotes i eucariotes. Etapes del procés fotosintètic. 
Balanç global. La seva importància biològica. La quimiosíntesis. 
  
  

 

 
BLOC 3 :    Genètica i evolució  
  
Unitat 1 La genètica molecular o química de l'herència. Identificació de l'ADN com a portador de la 
informació genètica. Concepte de gen. Replicació de l'ADN. Etapes de la replicació. Diferències 
entre el procés de replicació entre eucariotes i procariotes. El ARN. Tipus i funcions. L'expressió 
dels gens. Transcripció i traducció genètiques en procariotes i eucariotes. El codi genètic en la 
informació genètica.  
Unitat 2  
Les mutacions. Tipus. Els agents mutagènics. Mutacions i càncer. Implicacions de les mutacions en 
l'evolució i aparició de noves espècies.  
Unitat 3  
L'enginyeria genètica. Principals línies actuals de recerca. Organismes modificats genèticament. 
Projecto genoma: Repercussions socials i valoracions ètiques de la manipulació genètica i de les 
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noves teràpies gèniques.  
Unitat 4 
Genètica mendeliana. Teoria cromosòmica de l'herència. Determinisme del sexe i herència lligada 
al sexe i influïda pel sexe.  
Unitat 5 
Evidències del procés evolutiu. Darwinisme i neodarwinisme: la teoria sintètica de l'evolució. La 
selecció natural. Principis. Mutació, recombinació i adaptació. Evolució i biodiversitat. 
 
   

 
 
TERCERA AVALUACIÓ  

 
BLOC 4  : El món dels microorganismes i les seves aplicacions. Biotecnologia  
Unitat 1 
Microbiologia. Concepte de microorganisme. Microorganismes amb organització cel•lular i sense 
organització cel•lular. Bacteris. Virus. Altres formes acel•lulars: Partícules infectives subvirals. 
Fongs microscòpics. Protozous. Els microorganismes en els cicles geoquímics Algues 
microscòpiques. 
Unitat 2  
Mètodes d'estudi dels microorganismes. Esterilització i Pasteurització. Els microorganismes com a 
agents productors de malalties. 
Unitat 3  
La Biotecnologia. Utilització dels microorganismes en els processos industrials: Productes 
elaborats per biotecnologia. 
   
  

 
 

 
BLOC 5 : L'autodefensa dels organismes. La immunologia i les seves aplicacions   
: 
Unitat 1  
El concepte actual d'immunitat. El sistema immunitari. Les defenses internes inespecífiques. La 
immunitat específica. Característiques. Tipus: cel•lular i humoral. Cèl•lules responsables. 
Mecanisme d'acció de la resposta immunitària. La memòria immunològica. Antígens i anticossos. 
Estructura dels anticossos. Formes d'acció. La seva funció en la resposta immune. Immunitat 
natural i artificial o adquirida. Sèrums i vacunes. La seva importància en la lluita contra les malalties 
infeccioses. 
Unitat 2  
Disfuncions i deficiències del sistema immunitari. Al•lèrgies i immunodeficiències. La sida i els seus 
efectes en el sistema immunitari. Sistema immunitari i càncer. Anticossos monoclonals i enginyeria 
genètica. El trasplantament d'òrgans i els problemes de rebot. Reflexió ètica sobre la donació 
d’òrgans. 
  
  

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 1.  

 
1.Determinar les característiques 
fisicoquímiques dels bioelements que els fan 
indispensables per a la vida.  
2. Argumentar les raons per les quals l'aigua i 
les sals minerals són fonamentals en els 

 
1.1. Descriu tècniques instrumentals i mètodes 
físics i químics que permeten l'aïllament de les 
diferents molècules i la seva contribució al gran 
avanç de l'experimentació biològica.  
1.2. Classifica els tipus de bioelements, 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

4  de  8 

 

processos biològics.  
3. Reconèixer els diferents tipus de 
macromolècules que constitueixen la matèria 
viva i relacionar-les amb les seves respectives 
funcions biològiques en la cèl·lula.  
4. Identificar els tipus de monòmers que formen 
les macromolècules biològiques i els enllaços 
que els uneixen.  
5. Determinar la composició química i descriure 
la funció, localització i exemples de les 
principals biomolècules orgàniques.  
6. Comprendre la funció biocatalitzadora dels 
enzims valorant la seva importància biològica. 
7. Assenyalar la importància de les vitamines 
per al manteniment de la vida. 
 

relacionant cadascun d'ells amb la seva 
proporció i funció biològica.  
1.3. Discrimina els enllaços químics que 
permeten la formació de molècules 
inorgàniques i orgàniques presents en els 
éssers vius.  
2.1. Relaciona l'estructura química de l'aigua 
amb les seves funcions biològiques.  
2.2. Distingeix els tipus de sals minerals, 
relacionant composició amb funció.  
2.3. Contrasta els processos de difusió, osmosi 
i diàlisi, interpretant la seva relació amb la 
concentració salina de les cèl·lules. 
 3.1. Reconeix i classifica els diferents tipus de 
biomolècules orgàniques, relacionant la seva 
composició química amb la seva estructura i la 
seva funció.  
3.2. Dissenya i realitza experiències identificant 
en mostres biològiques la presència de 
diferents molècules orgàniques.  
3.3. Contrasta els processos de diàlisis, 
centrifugació i electroforesi interpretant la seva 
relació amb les biomolècules orgàniques.  
4.1. Identifica els monòmers i distingeix els 
enllaços químics que permeten la síntesi de les 
macromolècules: enllaços O-glucosídic, enllaç 
èster, enllaç peptídic, O-nucleòsid.  
5.1. Descriu la composició i funció de les 
principals biomolècules orgàniques.  
6.1. Contrasta el paper fonamental dels enzims 
com biocatalitzadors, relacionant les seves 
propietats amb la seva funció catalítica.  
7.1. Identifica els tipus de vitamines associant 
la seva imprescindible funció amb les malalties 
que prevenen. 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 2.  . 
 
1. Establir les diferències estructurals i de 
composició entre cèl·lules procariotes i 
eucariotes.  
2. Interpretar l'estructura d'una cèl·lula 
eucariòtica animal i una vegetal, podent 
identificar i representar els seus orgànuls i 
descriure la funció que exerceixen.  
3. Analitzar el cicle cel·lular i diferenciar les 
seves fases.  
4. Distingir els tipus de divisió cel·lular i 
desenvolupar els esdeveniments que ocorren 
en cada fase dels mateixos.  
5. Argumentar la relació de la meiosi amb la 
variabilitat genètica de les espècies.  
6. Examinar i comprendre la importància de les 
membranes en la regulació dels intercanvis 
cel·lulars per al manteniment de la vida.  
7. Comprendre els processos de catabolisme i 
anabolisme establint la relació entre tots dos.  
8. Descriure les fases de la respiració cel·lular, 

 
1.1. Compara una cèl·lula procariota amb una 
eucariota, identificant els orgànuls 
citoplasmàtics presents en elles.  
2.1. Esquematitza els diferents orgànuls 
citoplasmàtics, reconeixent les seves 
estructures.  
2.2. Analitza la relació existent entre la 
composició química, l'estructura i la 
ultraestructura dels orgànuls cel·lulars i la seva 
funció.  
3.1. Identifica les fases del cicle cel·lular 
explicitant els principals processos que ocorren 
en cadascuna elles.  
4.1. Reconeix en diferents microfotografies i 
esquemes les diverses fases de la mitosi i de la 
meiosi indicant els esdeveniments bàsics que 
es produeixen en cadascuna d'elles.  
4.2. Estableix les analogies i diferències més 
significatives entre mitosis i meiosis.  
5.1. Resumeix la relació de la meiosi amb la 
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identificant rutes, així com productes inicials i 
finals.  
9. Diferenciar la via aeròbia de l'anaeròbia.  
10. Detallar els diferents processos que tenen 
lloc en cada fase de la fotosíntesi.  
11. Justificar la seva importància biològica com 
a procés de biosíntesis, individual per als 
organismes però també global en el 
manteniment de la vida a la Terra.  
12. Argumentar la importància de la 
quimiosíntesis. 

reproducció sexual, l'augment de la variabilitat 
genètica i la possibilitat d'evolució de les 
espècies.  
6.1. Compara i distingeix els tipus i subtipus de 
transport a través de les membranes explicant 
detalladament les característiques de cadascun 
d'ells.  
7.1. Defineix i interpreta els processos 
catabòlics i els anabòlics, així com els 
intercanvis energètics associats a ells.  
8.1. Situa, a nivell cel·lular i a nivell d'orgànul, el 
lloc on es produeixen cadascun d'aquests 
processos, diferenciant en cada cas les rutes 
principals de degradació i de síntesi i els 
enzims i molècules més importants 
responsables d'aquests processos.  
9.1. Contrasta les vies aeròbiques i 
anaeròbiques establint la seva relació amb el 
seu diferent rendiment energètic. 9.2. Valora la 
importància de les fermentacions en 
nombrosos processos industrials reconeixent 
les seves  
aplicacions.  
10.1. Identifica i classifica els diferents tipus 
d'organismes fotosintètics.  
10.1. Localitza a nivell subcel·lular on es duen 
a terme cadascuna de les fases fotosintètiques, 
destacant els processos que tenen lloc.  
11.1. Contrasta la seva importància biològica 
per al manteniment de la vida a la Terra.  
12.1. Valora el paper biològic dels organismes 
quimiosintètics. 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 3:   
 
1. Analitzar el paper de l'ADN com a portador 
de la informació genètica.  
2. Distingir les etapes de la replicació 
diferenciant els enzims implicats en ella. 
 3. Establir la relació de l'ADN amb la síntesi de 
proteïnes.  
4. Determinar les característiques i funcions 
dels ARN.  
5. Elaborar i interpretar esquemes dels 
processos de replicació, transcripció i traducció. 
6. Definir el concepte de mutació distingint els 
principals tipus i agents mutagènics.  
7. Contrastar la relació entre mutació i càncer 
8. Desenvolupar els avanços més recents en 
l'àmbit de l'enginyeria genètica, així com les 
seves aplicacions.  
9. Analitzar els progressos en el coneixement 
del genoma humà i la seva influència en els 
nous tractaments.  
10. Formular els principis de la Genètica 
Mendeliana, aplicant les lleis de l'herència en la 
resolució de problemes i establir la relació entre 
les proporcions de la descendència i la 

 
1.1. Descriu l'estructura i composició química 
de l'ADN, reconeixent la seva importància 
biològica com a molècula responsable de 
l'emmagatzematge, conservació i transmissió 
de la informació genètica.  
2.1. Diferencia les etapes de la replicació i 
identifica els enzims implicats en ella.  
3.1. Estableix la relació de l'ADN amb el procés 
de la síntesi de proteïnes.  
4.1. Diferencia els tipus de ARN, així com la 
funció de cadascun d'ells en els processos de 
transcripció i traducció.  
4.2. Reconeix les característiques fonamentals 
del codi genètic aplicant aquest coneixement a 
la resolució de problemes de genètica 
molecular.  
5.1. Interpreta i explica esquemes dels 
processos de replicació, transcripció i traducció. 
5.2. Resol exercicis pràctics de replicació, 
transcripció i traducció, i d'aplicació del codi 
genètic. 
 5.3. Identifica, distingeix i diferencia els enzims 
principals relacionats amb els processos de 
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informació genètica.  
11. Diferenciar diferents evidències del procés 
evolutiu.  
12. Reconèixer, diferenciar i distingir els 
principis de la teoria darwinista i neodarwinista. 
13. Relacionar genotip i freqüències gèniques 
amb la genètica de poblacions i la seva 
influència en l'evolució.  
14. Reconèixer la importància de la mutació i la 
recombinació.  
15. Analitzar els factors que incrementen la 
biodiversitat i la seva influència en el procés 
d'especiació. 

transcripció i traducció.  
6.1. Descriu el concepte de mutació establint la 
seva relació amb les fallades en la transmissió 
de la informació genètica.  
6.2. Classifica les mutacions identificant els 
agents mutagènics més freqüents.  
7.1. Associa la relació entre la mutació i el 
càncer, determinant els riscos que impliquen 
alguns agents mutagènics.  
8.1. Resumeix i realitza recerques sobre les 
tècniques desenvolupades en els processos de 
manipulació genètica per a l'obtenció 
d'organismes transgènics.  
9.1. Reconeix els descobriments més recents 
sobre el genoma humà i les seves aplicacions 
en enginyeria genètica, valorant les seves 
implicacions ètiques i socials.  
10.1. Analitza i prediu aplicant els principis de 
la genètica Mendeliana, els resultats d'exercicis 
de transmissió de caràcters autosòmics, 
caràcters lligats al sexe i influïts pel sexe.  
11.1. Argumenta diferents evidències que 
demostren el fet evolutiu.  
12.1. Identifica els principis de la teoria 
darwinista i neodarwinista, comparant les seves 
diferències.  
13.1. Distingeix els factors que influeixen en les 
freqüències gèniques.  
13.2. Comprèn i aplica models d'estudi de les 
freqüències gèniques en la recerca privada i en 
models teòrics.  
14.1. Il·lustra la relació entre mutació i 
recombinació, l'augment de la diversitat i la 
seva influència en l'evolució dels éssers vius. 
15.1. Distingeix tipus d'especiació, identificant 
els factors que possibiliten la segregació d'una 
espècie original en dues espècies diferents. 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 4:  
 
1. Diferenciar i distingir els tipus de 
microorganismes en funció de la seva 
organització cel·lular.  
2. Descriure les característiques estructurals i 
funcionals dels diferents grups de 
microorganismes.  
3. Identificar els mètodes d'aïllament, cultiu i 
esterilització dels microorganismes.  
4. Valorar la importància dels microorganismes 
en els cicles geoquímics.  
5. Reconèixer les malalties més freqüents 
transmeses pels microorganismes i utilitzar el 
vocabulari adequat relacionat amb elles.  
6. Avaluar les aplicacions de la biotecnologia i 
la microbiologia en la indústria alimentària i 
farmacèutica i en la millora del medi ambient. 
 

 
1.1. Classifica els microorganismes en el grup 
taxonòmic al que pertanyen. 
 2.1. Analitza l'estructura i composició dels 
diferents microorganismes, relacionant-les amb 
la seva funció.  
3.1. Descriu tècniques instrumentals que 
permeten l'aïllament, cultiu i estudi dels 
microorganismes per a l'experimentació 
biològica.  
4.1. Reconeix i explica el paper fonamental dels 
microorganismes en els cicles geoquímics. 
5.1. Relaciona els microorganismes patògens 
més freqüents amb les malalties que originen. 
5.2. Analitza la intervenció dels 
microorganismes en nombrosos processos 
naturals i industrials i les seves nombroses 
aplicacions.  
6.1. Reconeix i identifica els diferents tipus de 
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microorganismes implicats en processos 
fermentatius d'interès industrial.  
6.2. Valora les aplicacions de la biotecnologia i 
l'enginyeria genètica en l'obtenció de productes 
farmacèutics, en medicina i en bioremediació, 
per al manteniment i millora del medi ambient. 
 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 5:  
 
1. Desenvolupar el concepte actual d'immunitat. 
2. Distingir entre immunitat inespecífica i 
específica, diferenciant les seves cèl·lules 
respectives.  
3. Discriminar entre resposta immune primària i 
secundària.  
4. Identificar l'estructura dels anticossos.  
5. Diferenciar els tipus de reacció antigen-
anticòs.  
6. Descriure els principals mètodes per 
aconseguir o potenciar la immunitat.  
7. Investigar la relació existent entre les 
disfuncions del sistema immune i algunes 
patologies freqüents.  
8. Argumentar i valorar els avanços de la 
Immunologia en la millora de la salut de les 
persones. 

 
1.1. Analitza els mecanismes d'autodefensa 
dels éssers vius identificant els tipus de 
resposta immunitària.  
2.1. Descriu les característiques i els mètodes 
d'acció de les diferents cèl·lules implicades en 
la resposta immune.  
3.1. Compara les diferents característiques de 
la resposta immune primària i secundària.  
4.1. Defineix els conceptes d'antigen i d'anticòs 
i reconeix l'estructura i composició química dels 
anticossos.  
5.1. Classifica els tipus de reacció antigen-
anticòs, resumint les característiques de 
cadascuna d'elles.  
6.1. Destaca la importància de la memòria 
immunològica en el mecanisme d'acció de la 
resposta immunitària associant-la amb la 
síntesi de vacunes i sèrums.  
7.1. Resumeix les principals alteracions i 
disfuncions del sistema immunitari, analitzant 
les diferències entre al·lèrgies i 
immunodeficiències. 
 7.2. Descriu el cicle de desenvolupament del 
VIH.  
7.3. Classifica i cita exemples de les malalties 
autoinmunes més freqüents, així com els seus 
efectes sobre la salut. 
 8.1. Reconeix i valora les aplicacions de la 
Immunologia i enginyeria genètica per a la 
producció d'anticossos monoclonals.  
8.2. Descriu els problemes associats al 
trasplantament d'òrgans identificant les cèl·lules 
que actuen.  
8.3. Classifica els tipus de trasplantaments, 
relacionant els avanços en aquest àmbit amb l' 
impacte futur en la donació d'òrgans. 
 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
La qualificació de l’alumne a una avaluació s’obtindrà calculant la mitjana (aritmètica o ponderada) de 
les qualificacions de les diferents activitats avaluades . Les qualificacions al batxillerat són valors 
numèrics del 0 al 10 sense decimals, de manera que sempre que s’obtingui la mitjana d’un 
seguit de qualificacions, es procedirà a arrodonir-la. Es tindran en compte les actituds (participació, 
col·laboració, ritme de treball...)per arrodonir en sentit positiu o negatiu el resultat de la mitjana de les 
activitats d’avaluació. 
Es considera qualificació negativa aquella que és inferior a 5, i positiva en cas contrari. 
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Quan es realitzin proves escrites, en aquestes es podran plantejar preguntes de definició de conceptes, 
de relació entre conceptes, de deducció a partir de dades o de principis teòrics, de representació o 
identificació d’estructures a partir de dibuixos esquemàtics, de representació i interpretació de gràfics, 
preguntes de resposta múltiple, etc... 
A la correcció de les proves i els treballs escrits es valorarà, a més del coneixement dels continguts 
tractats, l’exposició coherent i l’ús adequat de la terminologia específica de la Biologia . Es donarà 
també importància als aspectes formals relatius, a la presentació de les proves i els treballs escrits.  
Es baixarà fins a 0,5 punts per una presentació deficient i també per un nombre important de faltes 
d’ortografia. 
Per la qualificació de les exposicions orals es farà servir una rúbrica prèviament comunicada als 
alumnes on hi haurà els punts a avaluar. 
Les activitats avaluables de preguntes múltiples tindran penalització les respostes equivocades.( -0,15 
per pregunta errònia com a les EBAU, en canvi la pregunta encertada tindrà un valor d’un punt) 
La qualificació final es farà amb els percentatges següents:  
 

Elements per avaluar % de la nota de l’avaluació 

Activitats avaluatives de poca durada ,exercicis, 
pràctiques, recerca, exposicions.... 
 

25% 

Proves escrites de cada bloc – tema/ exposicions 
orals importants/ Activitat avaluable important 

75% 

 
Al final de curs es farà una mitjana amb les notes obtingudes en les tres avaluacions. 
L’alumne podrà presentar-se a pujar nota si ho desitja. ( examen global  de tots els temes del curs ). 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació d’avaluacions pendents 
 
En cas de qualificació negativa a una avaluació, l’alumne realitzarà un seguit d’activitats de 
recuperació, que seran diferents en funció dels continguts treballats a l’avaluació. Entre les activitats de 
recuperació hi haurà sempre una prova escrita, aquesta prova es farà en la setmana de recuperació 
després de cada avaluació.  
Es recomanable que els alumnes facin  els exàmens de recuperació, per poder recuperar o els que han 
aprovat per poder pujar nota .  
 
Convocatòria extraordinària  
 
Si la matèria ha quedat pendent per la convocatòria extraordinària, l’alumne rebrà  un pla de treball  
( es penjarà a Educand), amb una sèrie d’activitats recomanades, no obligatòries.  La qualificació 
obtinguda en aquesta prova serà la qualificació final de l’alumne .  

 


