
 

 

CRITERIS, ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I CONTINGUTS DE  

CIÈNCIES PEL MÓN CONTEMPORANI DE 1 BAT PER L’EXAMEN DE SETEMBRE 

 

 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Els criteris per avaluar els alumnes que han de fer les proves del 

setembre seran els següents: 

 L’examen a realitzar els primers dies de setembre tindrà un 

valor del 50% de la nota final. 

 La nota obtinguda durant el curs tindrà un valor del 20% de la 

nota final. 

 Els exercicis que s’han de presentar el dia de la realització de 

l’examen de setembre tindran un valor del  30% de la nota final. 

 

CONTINGUTS A AVALUAR 

 

Bloc 1. Temes 1, 2 i 3. 

Bloc 2. Temes 5, 6 i 7. 

Bloc 3. Temes 8 i 9. 

Bloc 4. Tema 12: Pàgines 162 i 163 (Petjada ecològica). 

 

EXERCICIS A PRESENTAR EL DIA QUE ES FACI L’EXAMEN DE SETEMBRE 

 

Es presentarà un dossier amb articles de premsa diària (en paper o 

digital), publicats durant l’any actual, comentats de la manera que 

s’especificarà tot seguit. 

Hi haurà un total de quatre articles, a triar entre les cinc possibilitats 

següents: 

 Un article sobre astronomia. 

 Un article sobre geologia. 
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 Un article sobre evolució. 

 Un article sobre salut i malalties. 

 Un article sobre medi ambient (petjada ecològica, canvi climàtic, 

...). 

Per a cada article s’haurà d’adjuntar: 

 L’article original fotocopiat o imprès. 

 Lloc on es va publicar l’article (si és un diari digital, adreça web) i 

data de publicació. 

 Llista de paraules clau (conceptes importants de la matèria que 

surten a l’article). 

 Proposta de títol alternatiu (un títol diferent del que duia l’article 

però que també fos adequat). 

 Un resum d’entre dues i cinc línies. 

 Breu comentari de la importància o rellevància de la notícia. 

 

S’ha de contestar amb lletra clara, llegible i amb bolígraf o bé a 

ordinador. Diferents alumnes poden treballar el mateix article, però 

cadascun haurà de fer el seu propi treball. Si dos o més alumnes 

presenten el mateix comentari, la nota es dividirà entre el nombre 

d’alumnes que hagin presentat el mateix. 

 Recordeu que també es tindrà en compte la presentació a l’hora de 

puntuar el treball. 

 

 

 


