
Geologia Model n 
 

 
1 / 1 Convocatòria 2018 

Criteris específics de correcció  
 

Els criteris generals de correcció per a totes les opcions es basen en la capacitat de concreció i 

coherència de l’alumne respecte al tema que li demanen. Ha de contextualitzar de forma 

explícita la qüestió demanada, i es valorarà la seva capacitat d’anàlisi, així com la utilització 

d’un llenguatge científic rigorós i correcte. La claredat expositiva i sense contradiccions i els 

aspectes formals seran també tinguts en consideració. Les respostes que no corresponguin a les 

qüestions formulades no es valoraran.  

 

En l’avaluació específica de les respostes de la prova de Geologia es tindrà en compte en primer 

lloc que l’alumne respongui amb rigor i precisió a les qüestions que es plantegin, tenint present 

la utilització d’un llenguatge i una terminologia de la matèria acurats. En qualsevol cas les 

respostes hauran d’estar ben justificades i organitzades d’una forma lògica. En segon lloc es 

valorarà la capacitat de síntesi de l’alumne en l’exposició escrita, com també que sàpiga 

reconèixer i interpretar els processos geològics. La part gràfica és molt important en geologia, 

per la qual cosa es valorarà positivament la utilització d’esquemes i diagrames. En cap cas no es 

valoraran les respostes que s’allunyin de la pregunta plantejada. Finalment, a part de la 

valoració global del coneixement i de la comprensió, també es tindrà present l’expressió escrita: 

una presentació formal acurada, una cal·ligrafia acceptable i una ortografia correcta. 
 

La prova de Geologia està estructurada en tres blocs. El primer, amb una valoració total de 2 

punts, consisteix en un conjunt de vuit conceptes que s’hauran de definir, la valoració de cada 

un és de 0,25 punts. Un segon bloc, amb una valoració global de 5 punts, tindrà 3 o 4 

preguntes curtes obertes, que seran valorades entre 1 i 2 punts segons el grau de dificultat. 

Finalment, el tercer bloc correspon a la descripció i interpretació d’un tall geològic (valoració 

global: 3 punts); l’alumne ha de deduir la història geològica que representa i respondre a un 

parell de preguntes sobre el tall (de 0,25 a 1,75 punts per pregunta). La puntuació global de 

l’examen és de 10 punts.  


