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CURS 2017 – 2018

1. DOSSIER BIOSALUT
Les activitats que es realitzen al llarg del curs estan recollides en un dossier que cal adquirir a
consergeria
2. MATERIAL (Si s’escau)
El material bàsic necessari ( a part del dossier) serà el següent:
- Bolígraf blau o negre.
- Llapis, goma, maquineta i regle graduat.
- Llapis de colors (no retoladors).
3. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
BLOCS TEMÀTICS ( o unitats)
U.D.1 Nutrients, aliments i dieta
U.D.2 Alimentació: Fenomen social i cultural
U.D.3 Producció i distribució dels aliments
U.D. 4 Conservació d’aliments
U.D.5 Additius
U.D.6 Publicitat i legislació

TEMPORITZACIÓ
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre

4. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
Els elements que s’avaluaran són els següents:
- Tasques diàries: Avaluació diària tant a classe com a casa (deures)
- El dossier: presentació, ortografia i treball realitzat.
- Projeccions de vídeos i documentals amb el corresponent anàlisis.
- Treballs pràctics (de recerca d’informació i exposicions orals)
- Actitud: es valorarà la puntualitat, la iniciativa personal i la participació a classe.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
Controls escrits i exàmens (Competències del coneixement i interacció amb el
medi físic, lingüística i matemàtica)
Assistència a classe, dossier amb els treballs, deures, exposicions orals, actitud
i treballa a classe (Competències comunicativa lingüística i audiovisual,
cultural,de tractament de la informació i digital, d’aprendre a aprendre,
d’autonomia i iniciativa personal i social i ciutadana)

60 %
40%

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació podran dur a terme un examen de recuperació i/o
presentar un treball a l’avaluació següent. La nota final de la matèria es calcularà fent la mitjana
de la nota dels 3 trimestres sempre que no hi hagi una nota inferior a 4. Si la mitjana és inferior a
5, o bé si una de les avaluacions és inferior a 4, caldrà que l’alumne faci una recuperació durant
els curs. En el cas de no superar la matèria, l’alumne, al mes de setembre, haurà de presentar un
dossier d’exercicis i fer una prova escrita de tota la matèria. La presentació del dossier serà
condició indispensable per a poder realitzar la prova.
Sant Cugat del Vallès, 8 de setembre de 2017

