Model de dossier

Biologia i Geologia

BIOLOGIA I GEOLOGIA
PRESENTACIÓ DEL DOSSIER DEL TEMA
El dossier ha de constar de:
1.- Índex de continguts i activitats
2.- Resum del tema
3.- Resolució de preguntes i activitats (CAL COPIAR LES PREGUNTES)
CONCRECIONS:
• Per fer el resum es pot utilitzar com a punt de partida l’esquema/resum
que es troba al final de cada unitat del llibre, però cal complementar-lo
amb descripcions, dibuixos i exemples dels conceptes principals
• Són preferibles els dibuixos fets a mà que les còpies, fotocòpies, retalls
o imatges escanejades. Les imatges pròpies són però molt ben
valorades (fotos fetes al laboratori en pràctiques de dissecció, etc.).
• La “còpia literal” de continguts del llibre o d’internet serà valorada
negativament.
• Els esquemes són útils per estudiar, però en el dossier cal explicar-los,
clarificar-los i desenvolupar-los.
• Cal fer una breu introducció al tema, explicant i situant els continguts
dins d’una visió més general de la matèria, relacionant-los, si es pot,
amb altres temes.
• Cal organitzar de manera coherent els continguts.
• Cal ser clar, net i ordenat, però no cal adornar el dossier amb títols
espectaculars ni abusar dels colors o del material gràfic.
• Cal aprofitar el paper per les 2 cares. No cal gastar paper en cobertes o
pàgines de títol.
• Els dossiers es poden presentar a mà o “passats a l’ordinador”. En
aquest cas és preferible presentar-los telemàticament en l’entorn virtual
de la matèria: http://rosermp.edumoot.com entrant pel Moodle i en
l’espai de Roser Mataró (Biologia i Geologia). Tots teniu assignat un nom
d’usuari i contrasenya
• El dossier es pot treballar en grup a classe i a casa, però això no ha
d’originar mai dossiers “calcats”. El dossier representa el treball
individual de l’alumne en un tema concret, i es pot demanar l’ajut dels
companys davant dels dubtes i incerteses, però es resol i es presenta
individualment.
• La coincidència absoluta de continguts entre 2 dossiers, o la còpia de
dossiers es valorarà negativament i la nota es dividirà proporcionalment
al número de còpies.
• El dossier de cada tema es presentarà dintre de la setmana següent a la
finalització de cada unitat seguint el calendari de la matèria.
• Els dossiers seran valorats amb: B (Correcte, complert, la majoria
d’activitats estan ben resoltes), C (Treball suficient, però clarament
millorable), D (Treball insuficient, amb molts continguts erronis o
absents), A (Excellent, no sols ha resolt bé les activitats, sinó que el
conjunt del treball supera la correcció i va més enllà d’un treball
complet)
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