
 

 

DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS 

CLAU 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELLS D’ASSOLIMENT 

DE LA COMPETÈNCIA 

Indagació 
de 

fenòmens 
naturals i de 

la vida 
quotidiana 

1. Identificar i 
caracteritzar els 
sistemes físics i 
químics des de la 
perspectiva dels 
models, per 
comunicar i predir el 
comportament dels 
fenòmens naturals. 

10. Model d’ésser 
viu 
 
29.Funció de 
nutrició. Aliments i 
nutrients. Malalties 
i trastorns 
associats. 
 

 Prova de control 
corresponent a la 
unitat. 

 Seguiment de 
l’avaluació contínua 
en el registre. 

 Tasques d’avaluació 
per competències. 

 Criteris de correcció 

 En la prova de 
control, cada activitat 
tindrà la puntuació 
amb la que 
qualificarà. La 
qualificació màxima 
de la prova serà de 
10 punts. 

 Les proves 
d’avaluació per 
competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa 
per part del professor 
o la professora. 

 Competències clau 
(mínims exigibles). 

 

 
 
 
 
 
1. la orar conclusions en funció de les evid ncies 
recollides en un procés de recerca  identificar els 
sup sits que s’han assu it al deduir-les, i argumentar-
les. 

3. nterpretar el funciona ent del cos hu   des d’una 
visió sist  ica  reconei ent les relacions entre els 
diferents aparells i sistemes. 
4.  plicar els processos que es donen en la funció de 
nutrició  relacionant-los a   els aparells i siste es 
corresponents i a   l’intercanvi de  at ria i energia 
a   el  edi.  ustificar la i port ncia de l’ali entació 
equili rada fent refer ncia a la necessitat de nutrients a 
les c l lules. 

 

Nivell 0 

No relaciona un fenomen natural amb 

el  odel d’e plicació que li correspon, 

no identifica els elements bàsics i no 

ho comunica amb llenguatge planer. 

Nivell 1 

Relaciona un fenomen natural amb el 

 odel d’e plicació que li correspon, 

identifica els elements bàsics i ho 

comunica amb llenguatge planer.  

Nivell 2 
Identifica les relacions entre els 
conceptes i les variables rellevants 
del  odel d’e plicació que correspon 
al feno en que s’estudia  i ho 
comunica amb la terminologia 
científica pertinent.  
Nivell 3 
Prediu els canvis que tindran lloc 
quan es modifiquen les condicions 
que afecten el fenomen caracteritzat, i 
comunica la solució mitjançant la 
terminologia i el llenguatge simbòlic 
propis de la ciència.  

 
  



 

 

DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS 

CLAU 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELLS D’ASSOLIMENT 

DE LA COMPETÈNCIA 

Indagació 
de 

fenòmens 
naturals i de 

la vida 
quotidiana 

 
 
2.   Identificar i 
caracteritzar els 
siste es  iol gics i 
geol gics des de la 
perspectiva dels 
 odels  per 
co unicar i predir el 
co porta ent dels 
fen  ens naturals. 
 

9. Model de 
cèl·lula. 
10. Model d’ésser 
viu 
12. Model 
d’ecosiste a. 
15. Fases d’una 
investigació. 
Disseny d’un 
procediment 
experimental. 
17.Objectes 
tecnològics de la 
vida quotidiana. 
27. Impactes 
mediambientals 
de l’activitat 
humana. 
Recursos naturals. 
28.Funció de 
relació. Resposta 
immune. 
Substàncies 
addictives. 
29.Funció de 
nutrició. Aliments i 
nutrients. Malalties 
i trastorns 
associats. 
30.Funció de 
reproducció. 
Malalties 
relacionades. 
Salut i higiene 
sexual. 
 

 Prova de control 
corresponent a la 
unitat. 

 Seguiment de 
l’avaluació 
contínua en el 
registre. 

 Tasques 
d’avaluació per 
competències. 

 Criteris de 
correcció 

 En la prova de 
control, cada 
activitat tindrà la 
puntuació amb la 
que qualificarà. La 
qualificació 
màxima de la 
prova serà de 10 
punts. 

 Les proves 
d’avaluació per 
competències 
seran sotmeses a 
una valoració 
qualitativa per part 
del professor o la 
professora. 

 Competències clau 
(mínims exigibles). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. la orar conclusions en funció de les evid ncies 
recollides en un procés de recerca  identificar els 
sup sits que s’han assu it al deduir-les, i argumentar-
les. 
2.Argumentar el punt de vista propi so re te es 
sociocientífics controvertits a partir de llegir crítica ent 
documents sobre recerques fetes per altres per poder 
valorar els procediments i raons aportades. 

 

Nivell 0 

No relaciona un fenomen natural amb 

el  odel d’e plicació que li correspon, 

no identifica els elements bàsics i no 

ho comunica amb llenguatge planer. 
Nivell 1 
Relaciona un fenomen natural amb el 
 odel d’e plicació que li correspon, 
identifica els seus elements bàsics i 
ho comunica amb un llenguatge 
planer. 
Nivell 2 
Identifica les relacions entre els 
conceptes i les variables rellevants del 
 odel d’e plicació que correspon al 
fenomen que s’estudia  i ho co unica 
amb la terminologia científica 
pertinent.  
Nivell 3 
Prediu els canvis que tindran lloc 
quan es modifiquen les condicions 
que afecten el fenomen caracteritzat, i 
comunica la solució mitjançant la 
terminologia i el llenguatge simbòlic 
propis de la ciència.  

 
 
 



 

 

 

DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS 

CLAU 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELLS D’ASSOLIMENT 

DE LA COMPETÈNCIA 

Indagació 
de 

fenòmens 
naturals i de 

la vida 
quotidiana 

5.  esoldre 
pro le es de la vida 
quotidiana aplicant 
el raona ent 
científic. 
 

10.Model d’ésser 
viu 
12. Model 
d’ecosiste a. 
17.Objectes 
tecnològics de la 
vida quotidiana. 
27.Impactes 
mediambientals de 
l’activitat hu ana. 
Recursos naturals. 
28.Funció de 
relació. Resposta 
immune. 
Substàncies 
addictives. 
29.Funció de 
nutrició. Aliments i 
nutrients. Malalties 
i trastorns 
associats. 
30.Funció de 
reproducció. 
Malalties 
relacionades. 
Salut i higiene 
sexual. 
 

 Prova de control 
corresponent a 
la unitat. 

 Seguiment de 
l’avaluació 
contínua en el 
registre. 

 Tasques 
d’avaluació per 
competències. 

 Criteris de 
correcció 

 En la prova de 
control, cada 
activitat tindrà la 
puntuació amb 
la que 
qualificarà. La 
qualificació 
màxima de la 
prova serà de 
10 punts. 

 Les proves 
d’avaluació per 
competències 
seran sotmeses 
a una valoració 
qualitativa per 
part del 
professor o la 
professora. 

 Competències 
clau (mínims 
exigibles). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. la orar conclusions en funció de les evid ncies 
recollides en un procés de recerca  identificar els 
sup sits que s’han assu it al deduir-les, i argumentar-
les. 
2. rgu entar el punt de vista propi so re te es 
sociocientífics controvertits a partir de llegir crítica ent 
documents sobre recerques fetes per altres per poder 
valorar els procediments i raons aportades. 

 

Nivell 0 

No identifica les característiques de la 

situació de la vida quotidiana que cal 

resoldre i no fa una proposta 

d’intervenció coherent a   la finalitat 

de millora que es vol assolir o amb la 

demanda que es fa. 
Nivell 1 

Identifica les característiques de la 
situació de la vida quotidiana que cal 
resoldre i fa una proposta 
d’intervenció coherent a   la finalitat 
de millora que es vol assolir o amb la 
demanda que es fa. 
Nivell 2 
Justifica les accions a emprendre 
establint correctament els 
condicionants, les seves relacions i 
les conseqüències que pot tenir un 
canvi en aquestes condicions per a la 
solució que es proposa. 
Nivell 3 
Fa propostes inèdites i rellevants, 
justifica les accions a emprendre amb 
coneixements interdisciplinaris, 
preveu els seus resultats i els 
relaciona amb criteri amb altres 
situacions conegudes. 

 



 

 

 

DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS 

CLAU 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELLS D’ASSOLIMENT 

DE LA COMPETÈNCIA 

Indagació 
de 

fenòmens 
naturals i de 

la vida 
quotidiana 

6. econ i er i 
aplicar els 
processos i plicats 
en l’ela oració i la 
validació del 
conei e ent 
científic. 
 

10.Model d’ésser 
viu 
28.Funció de 
relació. Resposta 
immune. 
Substàncies 
addictives. 
29.Funció de 
nutrició. Aliments i 
nutrients. Malalties 
i trastorns 
associats. 
 

 Prova de control 
corresponent a la 
unitat. 

 Seguiment de 
l’avaluació contínua 
en el registre. 

 Tasques d’avaluació 
per competències. 

 Criteris de correcció 

 En la prova de 
control, cada activitat 
tindrà la puntuació 
amb la que 
qualificarà. La 
qualificació màxima 
de la prova serà de 
10 punts. 

 Les proves 
d’avaluació per 
competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa 
per part del professor 
o la professora. 

 Competències clau 
(mínims exigibles). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. la orar conclusions en funció de les evid ncies 
recollides en un procés de recerca  identificar els 
sup sits que s’han assu it al deduir-les, i argumentar-
les. 
2. rgu entar el punt de vista propi so re te es 
sociocientífics controvertits a partir de llegir crítica ent 
documents sobre recerques fetes per altres per poder 
valorar els procediments i raons aportades. 

3. nterpretar el funciona ent del cos hu   des d’una 

visió sist  ica  reconei ent les relacions entre els 

diferents aparells i sistemes. 

Nivell 0 

No identifica els trets característics 

dels processos implicats en 

l’ela oració i validació del 

coneixement científic en un 

determinat moment històric, des de la 

refle ió de les activitats d’indagació 

pr pies i de l’an lisi de les 

publicacions científiques. 
Nivell 1 
Identifica els trets característics dels 
processos i plicats en l’ela oració i 
validació del coneixement científic en 
un determinat moment històric, des de 
la refle ió de les activitats d’indagació 
pr pies i de l’an lisi de les 
publicacions científiques. 
Nivell 2 
Avalua els trets característics dels 
processos i plicats en l’ela oració i 
validació del coneixement científic, 
des de la reflexió de les activitats 
d’indagació pr pies i de l’an lisi de les 
publicacions científiques, en diferents 
moments o des de diferents 
perspectives. 
Nivell 3 
Avalua els trets característics dels 
processos implicats en l’ela oració i 
validació del coneixement científic en 
cada moment històric, i prediu canvis 
que podrien produir-se en el futur. 

 
 
 
 



 

 

DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS 

CLAU 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELLS D’ASSOLIMENT 

DE LA COMPETÈNCIA 

Medi 
ambient 

11. Adoptar 
mesures amb criteris 
científics que evitin 
o minimitzin els 
impactes 
mediambientals 
derivats de la 
intervenció humana. 

 

12. Model 
d’ecosiste a. 
27.Impactes 

mediambienta
ls de l’activitat 
humana. 
Recursos 
naturals 

 Prova de control 
corresponent a la 
unitat. 

 Seguiment de 
l’avaluació contínua 
en el registre. 

 Tasques d’avaluació 
per competències. 

 Criteris de correcció 

 En la prova de 
control, cada activitat 
tindrà la puntuació 
amb la que 
qualificarà. La 
qualificació màxima 
de la prova serà de 
10 punts. 

 Les proves 
d’avaluació per 
competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa 
per part del professor 
o la professora. 

 Competències clau 
(mínims exigibles). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Identificar i valorar alguns riscos derivats dels 
processos geol gics interns i e terns i la seva relació 
amb algunes activitats humanes. 
10. ercar infor ació  avaluar-la crítica ent i prendre 
decisions justificades so re alguns efectes de l’activitat 
hu ana en el  edi  conta inació  desertificació  
afebliment de la capa d’o ó i producció i gestió dels 
residus. 

 

Nivell 0 

No identifica els principals factors que 

cal tenir en compte per evitar el 

consu  des esurat d’un recurs 

natural i per aplicar les mesures 

d’estalvi i recuperació adequades. 
Nivell 1 
Identifica els principals factors que cal 
tenir en compte per evitar el consum 
des esurat d’un recurs natural i per 
aplicar les  esures d’estalvi i 
recuperació adequades. 
Nivell 2 
 elaciona el consu  d’un recurs 
natural amb les seves limitacions i els 
impactes que causa en els 
ecosistemes, i aplica amb criteri 
mesures per minimitzar-los. 
Nivell 3 
 rgu enta les  esures d’estalvi d’un 
recurs concret en relació a   d’altres 
i en funció dels principis científics, 
socials i econòmics implicats 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS 

CLAU 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELLS D’ASSOLIMENT 

DE LA COMPETÈNCIA 

Salut 

12.Adoptar mesures 
de prevenció i hàbits 
saludables en 
l’   it individual i 
social, 
fonamentades en el 
coneixement de les 
estratègies de 
detecció i resposta 
del cos humà. 
 

10.Model d’ésser 
viu 
27.Funció de 
relació. Resposta 
immune. 
Substàncies 
addictives. 
28.Funció de 
nutrició. Aliments i 
nutrients. Malalties 
i trastorns 
associats. 
 

 Prova de control 
corresponent a la 
unitat. 

 Seguiment de 
l’avaluació contínua 
en el registre. 

 Tasques d’avaluació 
per competències. 

 Criteris de correcció 

 En la prova de 
control, cada activitat 
tindrà la puntuació 
amb la que 
qualificarà. La 
qualificació màxima 
de la prova serà de 
10 punts. 

 Les proves 
d’avaluació per 
competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa 
per part del professor 
o la professora. 

 Competències clau 
(mínims exigibles). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Utilitzar arguments relacionats amb el funcionament 
del cos hu   per justificar el risc del ta ac  l’alcohol i 
altres drogues.  alorar la i port ncia de la higiene 
personal i els h  its saluda les co  l’ali entació 
variada i equili rada  l’e ercici físic i el descans per a 
l’equili ri i el  on desenvolupa ent personal. 

 

Nivell 0 

No relaciona un fenomen natural amb 

el  odel d’e plicació que li correspon  

no identifica els elements bàsics i no 

ho comunica amb llenguatge planer. 
Nivell 1 
Relaciona un fenomen natural amb el 
 odel d’e plicació que li correspon, 
identificar els elements bàsics i ho 
comunica amb llenguatge planer.  
Nivell 2 
Identifica les relacions entre els 
conceptes i les variables rellevants 
del  odel d’e plicació que correspon 
al feno en que s’estudia  i ho 
comunica amb la terminologia 
científica pertinent. 
Nivell 3  
Prediu els canvis que tindran lloc 
quan es modifiquen les condicions 
que afecten el fenomen caracteritzat, i 
comunica la solució mitjançant la 
terminologia i el llenguatge simbòlic 
propis de la ciència.  

 

  



 

 

DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS 

CLAU 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELLS D’ASSOLIMENT 

DE LA COMPETÈNCIA 

Salut 

13.Aplicar les 
mesures preventives 
adients, utilitzant el 
coneixement 
científic en relació 
amb les conductes 
de risc i malalties 
associades al 
consum de 
substàncies 
addictives. 
 

10.Model d’ésser 
viu 
28.Funció de 
relació. Resposta 
immune. 
Substàncies 
addictives. 
 

 Prova de control 
corresponent a la 
unitat. 

 Seguiment de 
l’avaluació contínua 
en el registre. 

 Tasques d’avaluació 
per competències. 

 Criteris de correcció 

 En la prova de 
control, cada activitat 
tindrà la puntuació 
amb la que 
qualificarà. La 
qualificació màxima 
de la prova serà de 
10 punts. 

 Les proves 
d’avaluació per 
competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa 
per part del professor 
o la professora. 

 Competències clau 
(mínims exigibles). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. tilit ar argu ents relacionats a   el funciona ent 
del cos hu   per justificar el risc del ta ac  l’alcohol i 
altres drogues.  alorar la i port ncia de la higiene 
personal i els h  its saluda les co  l’ali entació 
variada i equili rada  l’e ercici físic i el descans per a 
l’equili ri i el  on desenvolupa ent personal. 

 

Nivell 0 

No aplica mesures preventives, 

identifica les conductes de risc 

derivades del consum abusiu i no les 

relaciona amb les alteracions, 

 alalties i repercussions que se’n 

deriven. 
Nivell 1 
Aplica mesures preventives, identifica 
les conductes de risc derivades del 
consum abusiu i les relaciona amb les 
alteracions, malalties i repercussions 
que se’n deriven 
Nivell 2 
 ustifica l’adopció de  esures 
preventives, avalua amb sentit crític la 
infor ació rellevant de l’efecte de les 
drogues sobre el sistema nerviós i 
analitza les repercussions que se’n 
deriven. 
Nivell 3 
 rgu enta l’aplicació de  esures 
preventives, analitza dades de fonts 
diverses i valora les repercussions 
que origina el consum de drogues a 
qualsevol nivell. 

 

 

 

 

 



 

 

DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS 

CLAU 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELLS D’ASSOLIMENT 

DE LA COMPETÈNCIA 

Salut 

14.Adoptar hàbits 
d’ali entació 
variada i equilibrada 
que promoguin la 
salut i evitin 
conductes de risc, 
trastorns alimentaris 
i malalties 
associades. 
 

10.Model d’ésser 
viu 
28.Aliments i 
nutrients. Malalties 
i trastorns 
associats. 
 

 Prova de control 
corresponent a la 
unitat. 

 Seguiment de 
l’avaluació contínua 
en el registre. 

 Tasques d’avaluació 
per competències. 

 Criteris de correcció 

 En la prova de 
control, cada activitat 
tindrà la puntuació 
amb la que 
qualificarà. La 
qualificació màxima 
de la prova serà de 
10 punts. 

 Les proves 
d’avaluació per 
competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa 
per part del professor 
o la professora. 

 Competències clau 
(mínims exigibles). 

 

 
 
 
 
 
 
 
4.  plicar els processos que es donen en la funció de 
nutrició  relacionant-los a   els aparells i siste es 
corresponents i a   l’intercanvi de  at ria i energia 
a   el  edi.  ustificar la i port ncia de l’ali entació 
equili rada fent refer ncia a la necessitat de nutrients a 
les c l lules. 
5. alorar la i port ncia del funciona ent correcte del 
siste a nerviós  endocrí i i  unitari per a l’equili ri del 
cos  relacionant-ho a   la capacitat de les persones de 
captar i respondre als estí uls del  edi. 

 

Nivell 0 

No adopta hàbits alimentaris 

saludables, no identifica les 

conductes de risc i no aplica les 

mesures de prevenció pertinents en 

diferents contextos, interpretant 

correctament la veracitat de les 

informacions. 
Nivell 1 

Adopta hàbits alimentaris saludables, 
identifica les conductes de risc i aplica 
les mesures de prevenció pertinents 
en diferents contextos, interpretant 
correctament la veracitat de les 
informacions. 
Nivell 2 
Adopta hàbits alimentaris saludables i 
justifica la pertinència de les mesures 
de prevenció de les conductes de risc 
en diferents contextos, processant les 
informacions i evidències. 
Nivell 3 
Adopta hàbits alimentaris saludables, 
avaluant punts de vista alternatius en 
contextos diversos. 

 

 

 

 

 



 

 

DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS 

CLAU 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELLS D’ASSOLIMENT 

DE LA COMPETÈNCIA 

Salut 

15. Donar resposta 
a les qüestions 
sobre sexualitat i 
reproducció 
humanes, a partir 
del coneixement 
científic, valorant les 
conseqüències de 
les conductes de 
risc  

10.Model d’ésser 
viu 
28.Aliments i 
nutrients. Malalties 
i trastorns 
associats. 
 

 Prova de control 
corresponent a la 
unitat. 

 Seguiment de 
l’avaluació contínua 
en el registre. 

 Tasques d’avaluació 
per competències. 

 Criteris de correcció 

 En la prova de 
control, cada activitat 
tindrà la puntuació 
amb la que 
qualificarà. La 
qualificació màxima 
de la prova serà de 
10 punts. 

 Les proves 
d’avaluació per 
competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa 
per part del professor 
o la professora. 

 Competències clau 
(mínims exigibles). 

 

 
 
 
 
 
 
3. nterpretar el funciona ent del cos hu   des d’una 
visió sist  ica  reconei ent les relacions entre els 
diferents aparells i sistemes. 
 

6.  plicar el funciona ent dels  rgans se uals  

relacionar el cicle  enstrual a   l’ovulació i el període 

f rtil  i valorar l’efic cia dels   todes per controlar la 

natalitat. Diferenciar entre   todes anticonceptius i 

  todes de prevenció de les  alalties de trans issió 

sexual. 

Nivell 0 

No aplica els coneixements científics 

bàsics en la resolució de qüestions i 

en les mesures preventives pertinents 

a la seva edat, i no pren decisions per 

minimitzar el risc de contraure o 

contagiar una MTS i/o que es 

produeixi un embaràs. 
Nivell 1 
Aplica els coneixements científics 
bàsics en la resolució de qüestions i 
en les mesures preventives pertinents 
a la seva edat, i pren decisions per 
minimitzar el risc de contraure o 
contagiar una MTS i/o que es 
produeixi un embaràs. 
Nivell 2 
Justifica les respostes de les 
qüestions so re l’adopció de  esures 
preventives per garantir unes 
relacions sexuals segures i valora les 
conseqü ncies  en l’   it personal i 
social, que pot comportar no prendre-
les. 
Nivell 3 
Argumenta les respostes de les 
qüestions so re l’adopció de mesures 
preventives i contrasta informacions i 
punts de vista alternatius relacionats 
amb la sexualitat i reproducció 
humanes, mitjançant coneixements 
científics més profunds i complexos. 

 

 

 




