AVALUACIÓ ALUMNAT ESO
(2n, 3r i 4rt ESO)
AVALUACIÓ.
A) CRITERIS D'AVALUACIÓ.
Els criteris d'avaluació venen determinats pel decret 112/2007, de 20 de juliol i el Decret 87/2015 de 5 de
juny, del Consell, por on s'estableix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria en la Comunitat
Valenciana .
1. (comú Biologia i Geologia). Determinar els trets distintius del treball científic a través de l’anàlisi contrastada d’algun
problema científic o tecnològic d’actualitat, així com la seua influència sobre la qualitat de vida de les persones.
2. (comú Biologia i Geologia). Realitzar correctament experiències de laboratori proposades al llarg del curs, respectant
les normes de seguretat.
3. (comú Biologia i Geologia). Descriure les interrelacions existents en l’actualitat entre societat, ciència i tecnologia.
4. Descriure les característiques dels estats sòlid, líquid i gasós. Explicar en què consistixen els canvis d’estat, utilitzant
la teoria cinètica, incloent la comprensió de gràfiques i el concepte de calor latent.
5. Diferenciar entre elements, compostos i mescles, així com explicar els procediments químics bàsics per al seu
estudi. Descriure les dissolucions. Efectuar correctament càlculs numèrics senzills sobre la seua composició. Explicar i
usar les tècniques de separació i purificació.
6. Distingir entre àtoms i molècules. Indicar les característiques de les partícules components dels àtoms. Diferenciar
els elements. Calcular les partícules components d’àtoms, ions i isòtops.
7. Formular i anomenar algunes substàncies importants. Indicar les seues propietats. Calcular les seues masses
moleculars.
8. Discernir entre canvi físic i químic. Comprovar que la conservació de la massa es complix en tota reacció química.
Escriure i ajustar correctament equacions químiques senzilles. Resoldre exercicis numèrics en què intervinguen mols.
9. Enumerar els elements bàsics de la vida. Explicar quins són els principals problemes mediambientals de la nostra
època i les seues mesures preventives.
10. Explicar les característiques bàsiques de compostos químics d'interès social: petroli i derivats, i fàrmacs. Explicar
els perills de l’ús inadequat dels medicaments. Explicar en què consistix l’energia nuclear i els problemes que se’n
deriven., y fàrmacs.
11. Demostrar una comprensió científica del concepte d’energia. Raonar avantatges i inconvenients de les diferents
fonts energètiques. Enumerar mesures que contribuïxen a l’estalvi col·lectiu o individual d’energia. Explicar per què
l’energia no pot reutilitzar-se sense límits.
12. Descriure els diferents processos d’electrització de la matèria. Classificar materials segons la seua conductivitat.
Realitzar exercicis utilitzant la llei de Coulomb. Indicar les diferents magnituds elèctriques i els components bàsics d’un
circuit. Resoldre exercicis numèrics de circuits senzills. Saber calcular el consum elèctric en l’àmbit domèstic.
13. Dissenyar i muntar circuits de corrent continu respectant les normes de seguretat en què es puguen dur a terme

mesuraments de la intensitat de corrent i de diferència de potencial, indicant-ne quantitats d’acord amb la precisió de
l’aparell utilitzat.
B) INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ.
Els instruments per avaluar l'assimilació de coneixements són múltiples, entre els quals podem fer servir els
següents:
• Escrits:
Tasques diverses de l'alumnat en l'activitat diària de la classe.
Quadern de l'alumne.
Experiències i investigacions de laboratori.
Informes.
Activitats d'avaluació (llibre, fitxes, fotocopiables, proves,...
Treballs cooperatius.
Activitats interactives.
Webquesta, caces tresor.

• Orals:
Preguntes individuals i grupals.
Participació de l'alumne.
Intervencions a classe, al laboratori, en el treball cooperatiu...

• Altres:
Fitxa de registre individual.
Plantilla d'avaluació.
Registres.
Autoavaluació.
Bloc del professor.

Amb la finalitat de permetre als diferents professors de cada grup assolir de forma adient el quart nivell de

concreció del currículum, serà el professorat qui decidisca en funció de l'alumnat, escollir en cada cas els
instruments d'avaluació més encertats.

C) TIPUS D'AVALUACIÓ.
L'avaluació s'ha d'entendre com una activitat pedagògica més, sent el seu objectiu orientar al professorat sobre
el grau de consolidació dels objectius i sobre la qualitat de la intervenció educativa.
Diferents tipus d'avaluació:

• Avaluació inicial.
Permet conèixer el grau de coneixements inicials del grup respecte de les diferents unitats didàctiques, i prendre les
decisions oportunes (repàs de coneixements previs , vertebració del grup en funció del grau d'homogeneïtat, elecció o
eliminació de determinades activitats, etc).

• Avaluació formativa.
Permet que l'alumnat aprenga a avaluar-se els seus treballs i actuacions.

• Avaluació additiva.
Permet conèixer els resultats de l'alumnat en relació amb la consolidació dels objectius plantejats.
• Autoavaluació.
Permet el coneixement per part de l'alumnat del propi grau d'assoliment dels coneixements de les unitats didàctiques.

• Coavaluació.
La coavaluació alumnat/alumnat i alumnat/professor/a sobre la intervenció docent, permet detectar errors del procés
d'aprenentatge de l'alumnat, així com de la pràctica docent del professorat per intentar evitar-los en un futur.
D) CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.
• Es tindran en compte a l'hora d'avaluar tant els conceptes assimilats per l'alumnat així com el
procediment seguit i l'actitud.

• Entenem que l'assimilació de conceptes i la seua aplicació a la resolució d'activitats és inseparable de la
utilització de procediments, entesos aquests com l'aplicació de les estratègies pròpies del mètode
científic, i l'ús d'un mètode ordenat i organitzat per la resolució de problemes, per la qual cosa, tots dos
tipus de coneixements seran avaluats conjuntament, dissenyant adientment les proves objectives
(exàmens - controls) destinades per aquesta finalitat.

• Per avaluar els coneixements l'alumnat realitzarà proves escrites o orals de cada unitat didàctica.
• Es realitzaran un mínim de dues proves escrites per cada avaluació.
• Durant les classes es realitzaran exercicis, treballs i experiències. També s'avaluarà de forma continuada
l'actitud de l'alumnat front a la matèria.

• L'alumnat que no assolisca de forma continuada els objectius mínims al llarg del curs, realitzaran
exàmens, activitats o treballs de recuperació de tota la matèria com ho programe el departament de
Física i Química en una avaluació a final del curs (Juliol).

• L'alumnat que no supere la recuperació final de la matèria i llavors siguen qualificats negativament,
hauran de fer una prova de recuperació en convocatòria extraordinària, amb data determinada pel
Centre i s'anunciarà oportunament. Aquesta prova serà confeccionada per l'equip de professors del
departament de Física i química i redactada pel cap de departament. D'aquesta forma quedarà
garantida la unanimitat de criteris inclús en el cas de produir-se canvi de professorat.

Seguidament i desglossat en els diferents tipus de continguts, s'exposa els percentatges d'aplicació a l'hora de
decidir la qualificació de l'alumnat, com una mesura ponderada dels diferents tipus de conceptes del
currículum.

Física i Química de 3r i 4rt d'E.S.O.:
• 75% Conceptes: Notes d'exàmens escrits / orals, (mínim dos per trimestre)
• 15% Procediments: Llibreta, fitxes de treball, seminaris, ordre, presentació i escriptura del dossier o llibreta, correcció
d'activitats...

• 10% Valors, normes i actituds: Puntualitat, atenció a l'aula, participació activa, relació amb companys i professorat,
diligencia en lliurar deures i llibreta a temps...
A l'hora d'aplicar els percentatges en forma de mitjana ponderada per calcular la qualificació final de
l'alumnat caldrà tindre present els següents aspectes:
1. En cap cas es calcularà la mitjana ponderada si una de les proves escrites (corresponent als
continguts conceptuals) és inferior a 3,5. En aquest cas, la qualificació no podrà ser positiva sent la
nota numèrica decisió del professor/a del grup i sempre inferior a 5.
2. En cas d'abandonament de la matèria per part de l'alumnat la qualificació final serà la inferior
permesa per la normativa educativa vigent. L'abandó de la matèria de la matèria podrà ser
constatat tant pels continguts conceptuals (exàmens en blanc), com procedimentals (falta d'interès en

la realització de les tasques de treball proposades) , o actitudinals (actitud disruptiva dins de l'aula, no
portat el material escolar necessari ...).
3. Si un alumne/a falta a classe el dia d’un examen, el pare/mare/tutor del mateix haurà de telefonar
al centre per avisar i justificar la falta al professor corresponent. Posteriorment haurà de justificar
la falta per escrit. Si el responsable de l’alumne/a no avisa al centre el mateix dia l’alumne/a podrà
perdre el dret a fer l’examen.
4. Les faltes d'assistència caldrà justificar-les degudament al professorat i al tutor/a. L'alumnat amb un
15% de faltes d'assistència sense justificar perdrà el dret a l'avaluació continuada, però si podrà
realitzar l'examen de recuperació a final de curs.

