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1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

Distribució dels continguts durant el curs 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

Bloc1: L'evolució de la vida 
-UD1 La cèl·lula i el cicle cel·lular 
-UD2 L’herència genètica 
-UD3 Àcids nucleics i    
biotecnologia 
 
 

-UD4 L'evolució biològica 
 
Bloc3: Ecologia i medi    
ambient 
-UD5 Els ecosistemes i la     
seva dinàmica 
-UD6 Els ecosistemes i    
l'ésser humà 

Bloc2: La dinàmica de la     
Terra 
-UD7 La tectònica de    
plaques i els fenòmens    
relacionats 
-UD8 Història evolutiva de    
la Terra 

Bloc4: Projecte de recerca 
Es realitzarà un projecte en equip sobre algun tema dels blocs exposats anteriorment. 
 
2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació  d'ensenyament – 
aprenentatge. 
 

2.1.- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 
BLOC 1. L’EVOLUCIÓ DE LA VIDA 

● Compara la cèl·lula procariota i l’eucariota i l’animal i la vegetal, i reconeix la              
funció dels orgànuls cel·lulars i la relació entre morfologia i funció. 

● Distingeix els diferents components del nucli i la funció que tenen segons les             
diferents etapes del cicle cel·lular. 

● Reconeix les parts d’un cromosoma i l’utilitza per construir un cariotip. 

● Reconeix les fases de la mitosi i la meiosi, diferencia ambdós processos i en              
distingeix el significat biològic. 

● Distingeix els diferents àcids nucleics i n’enumera els components. 

● Reconeix la funció de l’ADN com a portador de la informació genètica i el              
relaciona amb el concepte de gen. 

● Il·lustra els mecanismes de l’expressió genètica per mitjà del codi genètic. 

● Reconeix i explica en què consisteixen les mutacions i els tipus existents. 

● Reconeix els principis bàsics de la genètica mendeliana i resol problemes           
pràctics d’encreuaments amb un o dos caràcters. 



● Resol problemes pràctics sobre l’herència del sexe i l’herència lligada al sexe. 

● Identifica les malalties hereditàries més freqüents i l’abast social que tenen. 

● Diferencia tècniques de feina en enginyeria genètica. 

● Descriu les tècniques de clonació animal i distingeix clonació terapèutica i           
reproductiva. 

● Analitza les implicacions ètiques, socials i mediambientals de l’enginyeria         
genètica. 

● Interpreta críticament les conseqüències dels avenços actuals en el camp de           
la biotecnologia. 

● Distingeix les característiques diferenciadores del lamarckisme, el darwinisme        
i el neodarwinisme. 

● Estableix la relació entre variabilitat genètica, adaptació i selecció natural. 

● Interpreta arbres filogenètics. 

● Reconeix i descriu les fases de l’hominització. 

 

BLOC 2. LA DINÀMICA DE LA TERRA 

● Identifica i descriu fets que mostren la Terra com un planeta canviant:            
deriva continental i expansió del fons oceànic. 

● Reconstrueix alguns canvis notables a la Terra mitjançant la utilització de           
models temporals a escala i reconeix les unitats temporals en la història geològica. 

● Interpreta un mapa topogràfic i fa perfils topogràfics. 

● Resol problemes simples de datació relativa aplicant-hi els principis de          
superposició d’estrats, superposició de processos i correlació. 

● Discrimina els principals esdeveniments geològics, climàtics i biològics que         
han tingut lloc al llarg de la història de la Terra i reconeix alguns animals i plantes                 
característiques de cada era. 

● Relaciona algun dels fòssils guia més característics amb la seva era           
geològica. 

● Analitza i compara els diferents models que expliquen l’estructura i la           
composició de la Terra. 

● Relaciona les característiques de l’estructura interna de la Terra i les associa            
als fenòmens superficials. 

● Expressa algunes evidències actuals de la deriva continental i l’expansió del           
fons oceànic. 

● Coneix i explica raonadament els moviments relatius de les plaques          
litosfèriques. 

● Interpreta les conseqüències que tenen en el relleu els moviments de les            
plaques. 

● Identifica les causes que originen els principals relleus terrestres. 

● Relaciona els moviments de les plaques amb diferents processos tectònics. 



● Interpreta l’evolució del relleu sota la influència de la dinàmica externa i la             
interna. 

● Coneix i diferencia els diferents tipus de límits de les plaques tectòniques i             
els seus moviments relatius. 

● Identifica les estructures i fenòmens que estan relacionats amb cada tipus de            
límit. 

● Relaciona les característiques de l’estructura interna de la Terra i les associa            
als fenòmens superficials: volcans i terratrèmols. 

● Identifica el concepte de volcà, els seus tipus i les seves parts. 

● Explica els conceptes d'hipocentre, epicentre i ones sísmiques. 

 

 

BLOC 3. ECOLOGIA I MEDI AMBIENT 

● Reconeix els factors ambientals que condicionen el desenvolupament dels         
éssers vius en un ambient determinat i valora la importància que tenen a l’hora de               
conservar-lo. 

● Interpreta les adaptacions dels éssers vius a un ambient determinat i           
relaciona les adaptacions amb el factor o els factors ambientals que les            
desencadenen. 

● Reconeix i descriu diferents relacions i la influència que exerceixen en la            
regulació dels ecosistemes. 

● Analitza les relacions entre biòtop i biocenosi i avalua la importància que            
tenen per mantenir l’equilibri de l’ecosistema. 

● Reconeix els diferents nivells tròfics i les seves relacions als ecosistemes i            
valora la importància que té per a la vida en general el manteniment d’aquestes              
relacions. 

● Compara les conseqüències pràctiques de la gestió sostenible d’alguns         
recursos per part de l’ésser humà i en valora críticament la importància. 

● Estableix la relació entre les transferències d’energia dels nivells tròfics i la            
seva eficiència energètica. 

● Argumenta sobre les actuacions humanes que tenen una influència negativa          
sobre els ecosistemes: contaminació, desertització, exhauriment de recursos, etc. 

● Defensa possibles actuacions per millorar el medi ambient. 

● Descriu els processos de tractament de residus i valora críticament la           
recollida selectiva d’aquests. 

● Argumenta els pros i els contres del reciclatge i de la reutilització de recursos              
materials. 

● Destaca la importància de les energies renovables per al desenvolupament          
sostenible del planeta. 

 

BLOC 4. PROJECTE DE RECERCA 



● Integra i aplica les destreses pròpies dels mètodes de la ciència. 

● Utilitza arguments i justifica les hipòtesis que proposa. 

● Utilitza diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per elaborar i           
presentar la seva recerca. 

● Valora i respecta la feina individual i en grup i hi participa. 

● Dissenya petits treballs de recerca sobre continguts del curs per          
presentar-los i defensar-los a l’aula. 

● Expressa les conclusions de la seva recerca amb precisió i coherència, tant            
oralment com per escrit. 

 
 

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 

Nombre mínim de parcials per avaluació 2 

Exàmens, exercicis teòrics... 80% 

Pràctiques, treballs, tasques... 10% 

Actitud i feina dins classe 10% 

Correcció lingüística: 
Aquest % s'aplica dins el còmput final de la nota en cada un dels materials               
avaluables: exàmens, quaderns, pràctiques... 

10% 

Test global avaluació: 
Servirà per incrementar la nota mitjana dels exàmens fins a 1 punt,            
sempre que es tregui com a mínim un 5. 
No s'utilitzarà per baixar la mitjana. 

10% 

Per aprovar el curs s'han d'assolir els criteris mínims d'avaluació (els que estan en              
negreta dins l’apartat de criteris d’avaluació).  
La nota final serà la mitjana de les 3 avaluacions (aprovades) amb l’increment obtingut              
amb la prova test, si és el cas. 
En cas de tenir qualque avaluació suspesa només es farà la mitjana després de              
comprovar que es compleixen els criteris mínims. Si no és així, s’haurà de recuperar al               
setembre. 
 
Durant cada avaluació: 
-Es realitzarà una prova escrita (examen) després de cada UD. 
-Es faran sessions pràctiques/treballs/recerca sobre alguns continguts. 
-Es valorarà la participació dins l'aula i l'actitud en general i envers l'assignatura. 
-S'aplicaran  reforços i ACIS  en cas de detectar-se la seva necessitat. 
 
2.2.- Procediments de recuperació. 
 
Procediments de recuperació: en cas de tenir qualque avaluació suspesa. 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): 
-Final d'avaluació: s'han d'entregar les tasques pendents ben fetes.  
-Juny: durant la darrera setmana de curs (juny) es faran recuperacions per avaluació. 



Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): 
-Setembre: realització de tasques específiques durant l'estiu (dossier) i examen dels           
continguts suspesos del curs el dia de la convocatòria de setembre. 
 
3.- Materials i recursos didàctics. 
 
Materials didàctics 

4t ESO 

Llibre de text Biologia i Geologia 4t ESO McGraw Hill Education 
ISBN: 978-84-486-0989-4 

Altres recursos -Inclosos dins la plataforma moodle: documents, vídeos,       
animacions, enllaços a pàgines web, presentacions, resums... 
-Guions de pràctiques, fitxes de treball... 
-Notícies o articles actuals relacionats. 
-Material de laboratori 

 

4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 

1a av Preu 2a av Preu 3a av Preu Pendent 
concretar 

Preu 

Demolab: 
extracció de  
glucogen 

Autocar Visita Mac  
insular 

Autocar   ofertes que puguin   
arribar durant el   
curs 

 

 


