
Consideracions generals 

OBJECTIU 

L’objectiu principal de la matèria és dotar a tots els alumnes, independentment de quina 
sigui la modalitat de batxillerat que cursin, d’uns coneixements bàsics sobre ciència. 

 

FUNCIONAMENT DE LES CLASSES 
 

Les sessions són de dues hores seguides per setmana. 

Les activitats lectives es combinaran entre: 

Classes magistrals. 

Lectura, comentari i treball d’articles. 

Visualització de presentacions, videos. documentals... 

Treball personal de l’alumnat a l’aula i fora de l’aula.  

 

 
A més del seguiment de tots els continguts que es desenvolupen a l’aula, l’alumne tindrà 
diferents tasques. Algunes d’aquestes tasques són obligatòries i d’altres voluntàries. Hi 
haurà temps durant les classes perquè l’alumne pugui fer aquestes activitats que potser 
haurà de completar a  casa.  
 
- Confecció d’uns apunts col·laboratius on-line en grups de 2 o 3 alumnes. Obligatori. 

- Confecció d’informes de determinats temes. Obligatori. 

- Activitat setmanal (cada divendres). Obligatori. 

- Propostes de reflexió sobre temes de ciència a través del perfil de twitter 

(@cmcescorialvic) de la matèria. Voluntari.  

 
 

És molt útil poder disposar d’un ordinador personal a classe ja que en moltes estones 
l’alumne treballarà de forma personal. 

 

Al llibre digital de la matèria www.cmc.escorialvic.org l’alumne trobarà tot el material i les 
indicacions de treball de la matèria agrupats per sessions. 

 

 
 

AVALUACIÓ 
 

La nota de cada un dels trimestres s’obtindrà a partir dels següents elements avaluatius: 
 
 

Les tasques abans anunciades (apunts, informes, activitats setmanals...). Aquestes 
tasques representen el 30% de la nota de cada trimestre. 

 
 

Dues proves per trimestre de les que sabreu la data. La primera és d’una hora de durada i 
la segona de dues hores. En la primera prova només sortirà la part de matèria estudiada 
des de la prova anterior. En la segona prova pot sortir qualsevol tema que s’hagi fet  durant 
el curs. El resultat de les proves representa el 55% de la qualificació final. La prova de 

http://www.cmc.escorialvic.org/


preavaluació té un pes del 40% i la segona del 60%. 
 
 

De les intervencions i participació activa a classe per les diferents vies. Oralment a 
l’aula, a través dels comentaris a les entrades del llibre digital i a través del twitter de la 
matèria. De l’interès i la predisposició general de l’alumne a l’aula durant el 
desenvolupament de les classes. D’aquests dos darrers factors se n’obté el 15% restant de 
la nota. 

 

En resum: 
 

   

Tasques 30%  

Proves trimestrals: 55% Prova de preavauació: 40% 
Prova d’avaluació: 60% 

Intervencions, interès i 
participació a l’aula 

15%  

 

Si un alumne suspèn un trimestre la recuperació d’aquest tindrà lloc a partir d’una pregunta 

addicional en la prva de la preavaluació següent. 
 

La nota de final de curs s’obté promitjant les notes de cada un dels trimestres o de les seves 

respectives recuperacions. 
 

En cas que un alumne suspengui la matèria a final de curs, disposarà d’una convocatòria 

extraordiària de recuperació de tota la matèria al setembre que es farà per mitjà d’una prova global 

de tots els continguts. 


