
 
 

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. 

7.Model de canvi 
químic. 

12.Model 
d’ecosistema. 

 

 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.Identificar i manipular correctament els materials i 
productes amb què es treballa al laboratori, tot 
respectant i complint les normes de seguretat i higiene. 

2.Seguir de forma autònoma un protocol de treball i 
comprendre el text i les instruccions que conté. 

 

Nivell 0 

No relaciona un fenomen natural amb 

el model d’explicació que li correspon, 

ni identifica els elements bàsics i no 

ho comunica amb llenguatge planer. 
Nivell 1 
Relaciona un fenomen natural amb el 
model d’explicació que li correspon, 
identifica els elements bàsics i ho 
comunicar amb llenguatge planer. 
Nivell 2 
Identifica les relacions entre els 
conceptes i les variables rellevants 
del model d’explicació que correspon 
al fenomen 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 
sistemes biològics i 
geològics des de la 
perspectiva dels 
models, per 
comunicar i predir el 
comportament dels 
fenòmens naturals. 

 

3.Model d’interacció física. Forces 
i moviments. 

4.Model d’Univers. 

7.Model de canvi químic. 

9.Model de cèl·lula. 

10.Model d’ésser viu. 

11.Model d’evolució. 

13.Model de canvi geològic. Model 
de material geològic. Model de la 
tectònica de plaques. 

14.Història de l’Univers, de la 
Terra i de la vida. 

15.Fases d’una investigació. 
Disseny d’un procediment 
experimental. 

16.Teories i fets experimentals. 
Controvèrsies científiques. Ciència 
i pseudociència. 

17.Objectes tecnològics de la vida 
quotidiana. 

30.Funció de reproducció. 
Malalties relacionades. Salut i 
higiene sexual. 

35.Eines d’edició de documents 
de text, presentacions multimèdia i 
processament de dades 
numèriques. 

38.Ètica i legalitat en l’ús i 
instal·lació de programes, en 
comunicacions i publicacions, i en 
la utilització de la informació. 

 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.Identificar i manipular correctament els materials i productes 
amb què es treballa al laboratori, tot respectant i complint les 
normes de seguretat i higiene. 

2.Seguir de forma autònoma un protocol de treball i 
comprendre el text i les instruccions que conté. 

9.Planificar i dur a terme una recerca experimental per 
resoldre problemes científics senzills, que comportin la 
realització de totes les fases del procés d’investigació i 
comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe escrit 
i una presentació en públic. 

10.Interpretar registres del passat, evidències i 
representacions de l’espai i el temps d’acord amb el 
coneixement dels processos que originen els canvis a la Terra 
i la vida, reconstruint de manera elemental la història d’un 
territori. 

11.Justificar alguns fenòmens geològics associats als 
moviments de la litosfera i relacionarlos amb la seva posició 
en el mapa. 

13.Comparar els diferents tipus de cèl·lula i reconèixer les 
funcions dels orgànuls cel·lulars i la relació entre morfologia i 
funció. 

14.Reconèixer les característiques bàsiques del cicle cel·lular i 
descriure el procés de la reproducció cel·lular, identificant les 
diferències i similituds bàsiques entre la mitosi i la meiosi per 
interpretar el seu significat biològic. 

15.Interpretar la transmissió d’alguns caràcters hereditaris, 
incloent-hi certes malalties, mitjançant mecanismes genètics. 

16.Relacionar alguns mètodes d’enginyeria genètica amb les 
seves bases científiques. Valorar les implicacions ètiques 
d’algunes d’aquestes tècniques. 

17.Identificar evidències de l’evolució de les espècies i 
interpretar-les mitjançant teories evolutives per argumentar 
alguns processos que la fan posible. 

18.Relacionar la variabilitat genètica, l’adaptació i la selecció 
natural. 

Nivell 0 

No relaciona un 

fenomen natural amb el 

model d’explicació que li 

correspon, no identifica 

els seus elements 

bàsics i no ho comunica 

amb un llenguatge 

planer. 
Nivell 1 
Relaciona un fenomen 
natural amb el model 
d’explicació 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 
model d’explicació que 
correspon al fenomen 
que s’estudia, i ho 
comunica amb la 
terminologia científica 
pertinent. 
Nivell 3 
Prediu els canvis que es 
produeixen quan es 
modifiquen les 
condicions que afecten 
el fenomen caracteritzat, 
i comunica la solució 
mitjançant la 
terminologia i 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 

3. Interpretar la 
història de l’Univers, 
de la Terra i de la 
vida utilitzant els 
registres del passat. 

 

4.Model d’Univers. 

10.Model d’ésser viu. 

11.Model d’evolució. 

12.Model d’ecosistema. 

13.Model de canvi geològic. Model 
de material geològic. Model de la 
tectònica de plaques. 

14.Història de l’Univers, de la 
Terra i de la vida. 

15.Fases d’una investigació. 
Disseny d’un procediment 
experimental. 

16.Teories i fets experimentals. 
Controvèrsies científiques. Ciència 
i pseudociència. 

35.Eines d’edició de documents 
de text, presentacions multimèdia i 
processament de dades 
numèriques. 

 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.Identificar i manipular correctament els materials i productes 
amb què es treballa al laboratori, tot respectant i complint les 
normes de seguretat i higiene. 

2.Seguir de forma autònoma un protocol de treball i 
comprendre el text i les instruccions que conté. 

9.Planificar i dur a terme una recerca experimental per 
resoldre problemes científics senzills, que comportin la 
realització de totes les fases del procés d’investigació i 
comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe escrit 
i una presentació en públic. 

10.Interpretar registres del passat, evidències i 
representacions de l’espai i el temps d’acord amb el 
coneixement dels processos que originen els canvis a la Terra 
i la vida, reconstruint de manera elemental la història d’un 
territori. 

11.Justificar alguns fenòmens geològics associats als 
moviments de la litosfera i relacionarlos amb la seva posició 
en el mapa. 

 

Nivell 0 

No reconeix evidències 

dels canvis en registres 

diversos, no els situa en 

el temps i no els 

relacionar amb els fets 

rellevants de la història 

del passat de l’Univers, 

la Terra i els éssers 

vius. 
Nivell 1 
Reconeix evidències 
dels canvis en registres 
diversos, els situa en el 
temps i els relaciona 
amb els fets rellevants 
de la història del passat 
de l’Univers, la Terra i 
els éssers vius. 
Nivell 2 
Interpreta les evidències 
d’acord amb el 
coneixement dels 
processos que originen 
els canvis a la Terra i la 
vida, reconstruint de 
manera elemental la 
història d’un territori. 
Nivell 3 
Justifica les 
interrelacions de la 
coevolució entre la Terra 
i els éssers vius, fa 
previsions dels canvis 
que poden esdevenir, i 
usa els registres i 
representacions del 
temps i l’espai per 
reconstruir la història 
d’un territori. 



 
 

 

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 

4.Identificar i 
resoldre problemes 
científics 
susceptibles de ser 
investigats en 
l’àmbit escolar, que 
impliquin el disseny, 
la realització i la 
comunicació 
d’investigacions 
experimentals. 

 

3.Model 
d’interacció física. 
Forces i 
moviments. 

4.Model d’Univers. 

10.Model d’ésser 
viu. 

11.Model 
d’evolució. 

12.Model 
d’ecosistema. 

13.Model de canvi 
geològic. Model 
de material 
geològic. Model 
de la tectònica de 
plaques. 

14.Història de 
l’Univers, de la 
Terra i de la vida. 

16.Teories i fets 
experimentals. 
Controvèrsies 
científiques. 
Ciència i 
pseudociència. 

17.Objectes 
tecnològics de la 
vida quotidiana. 

 

 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.Identificar i manipular correctament els materials i 
productes amb què es treballa al laboratori, tot 
respectant i complint les normes de seguretat i higiene. 

2.Seguir de forma autònoma un protocol de treball i 
comprendre el text i les instruccions que conté. 

3.Comprendre i interpretar textos relacionats amb 
activitats professionals (protocols d’actuació, 
etiquetatge, simbologia…) i textos científics que 
incloguin observacions i dades recollides en una mesura 
o un experiment, per realitzar petits càlculs i tractar la 
informació amb l’ajuda d’eines TIC. 

9.Planificar i dur a terme una recerca experimental per 
resoldre problemes científics senzills, que comportin la 
realització de totes les fases del procés d’investigació i 
comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe 
escrit i una presentació en públic. 

 

Nivell 0 

No resol problemes científics senzills, 

que comportin la realització de totes 

les fases del disseny experimental, i 

no comunica els resultats de forma 

adequada 
Nivell 1 
Resol problemes científics senzills, 
que comportin la realització de totes 
les fases del disseny experimental, i 
comunica els resultats de forma 
adequada 
Nivell 2 
Resol problemes científics senzills, 
que comportin la realització de totes 
les fases del disseny experimental, 
mostrant capacitat de control; refereix 
els resultats a la hipòtesi inicial, els 
comunica amb precisió, i fa 
prediccions senzilles. 
Nivell 3 
Resol problemes científics que 
comportin la realització de totes les 
fases del disseny experimental, 
interpreta i comunica els resultats en 
el marc dels models apresos, i fent 
prediccions més elaborades. 

 
 
 



 
 

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.Reconèixer i 
aplicar els 
processos implicats 
en l’elaboració i 
validació del 
coneixement 
científic. 

 

9.Model de cèl·lula. 

10.Model d’ésser viu. 

11.Model d’evolució. 

13.Model de canvi 
geològic. Model de 
material geològic. Model 
de la tectònica de plaques. 

14.Història de l’Univers, 
de la Terra i de la vida. 

15.Fases d’una 
investigació. Disseny d’un 
procediment experimental. 

16.Teories i fets 
experimentals. 
Controvèrsies científiques. 
Ciència i pseudociència. 

30.Funció de reproducció. 
Malalties relacionades. 
Salut i higiene sexual. 

35.Eines d’edició de 
documents de text, 
presentacions multimèdia i 
processament de dades 
numèriques. 
38.Ètica i legalitat en l’ús i 
instal·lació de programes, 
en comunicacions i 
publicacions, i en la 
utilització de la informació. 

 

 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.Identificar i manipular correctament els materials 
i productes amb què es treballa al laboratori, tot 
respectant i complint les normes de seguretat i 
higiene. 

2.Seguir de forma autònoma un protocol de treball 
i comprendre el text i les instruccions que conté. 

9.Planificar i dur a terme una recerca experimental 
per resoldre problemes científics senzills, que 
comportin la realització de totes les fases del 
procés d’investigació i comunicar el procés i els 
resultats mitjançant un informe escrit i una 
presentació en públic. 

10.Interpretar registres del passat, evidències i 
representacions de l’espai i el temps d’acord amb 
el coneixement dels processos que originen els 
canvis a la Terra i la vida, reconstruint de manera 
elemental la història d’un territori. 

11.Justificar alguns fenòmens geològics associats 
als moviments de la litosfera i relacionarlos amb la 
seva posició en el mapa. 

 

 

Nivell 0 

No identifica els trets característics 

dels processos implicats en 

l’elaboració i validació del 

coneixement científic en un 

determinat moment històric, des de la 

reflexió de les activitats d’indagació 

pròpies i de l’anàlisi de les 

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

 
 
 




