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Avaluació de l’assignatura 
 

L’avaluació de l’assignatura de Metodologia i Experimentació Bioquímica II es farà en 
base a la qualificació de la memòria de pràctiques i de l’examen de l’assignatura i d’una 
valoració de l’actitud, el treball de l’alumne i la qualitat dels seus resultats feta pel 
professor/a durant la realització del treball experimental 


