
4t CURS 
 

La Terra, un planeta canviant  

• Identificació de principis i procediments que permeten reconstruir la història de 

la Terra. Conèixer l’origen de la Terra. 

• Reconeixement dels desplaçaments dels continents i l’expansió dels fons 

oceànics: la deriva continental (teoria de Wegener). 

• Identificació de plaques litosfèriques: moviments i límits. Distribució de volcans 

i sismes. Ús d’escales de mesura de sismes: intensitat i magnitud. Interpretació 

de la història dels continents i oceans. Conèixer la teoria de la tectònica de 

plaques. 

La vida, conservació i canvi  

• Conèixer els diversos nivells d’organització de la matèria viva: àtom, molècula, 

macromolècula, etc. Conèixer les característiques de l’organització cel·lular. 

Conèixer l’estructura de les cèl·lules procariotes i eucariotes. Conèixer les 

característiques de la divisió cel·lular. 

 Identificació de la variabilitat de les persones: caràcters hereditaris i no 

hereditaris. Definició de fenotip. Les cèl·lules com a vehicle de transmissió dels 

caràcters hereditaris.  

• Caracterització dels cromosomes com a estructura que es conserva, es duplica 

i es transfereix per mitosi/meiosi. Identificació dels cromosomes com a 

transmissors de la informació genètica. Similituds i diferències entre la mitosi i la 

meiosi a nivell general.  

• Identificació de l’ADN com a una de les substàncies de les que estan formats 

els cromosomes: la seva composició, estructura i funcions biològiques. 

Aproximació al concepte de gen. Conceptualització de les mutacions.  

• Caracterització de la teoria cromosòmica de l’herència i transmissió dels 

caràcters hereditaris. Conèixer les diverses característiques de l’herència: 

herència intermèdia i codominància. Determinació cromosòmica del sexe.  

• Resolució de problemes senzills relacionats amb la herència i amb la herència 

del sexe.  

• Aproximació històrica a la genètica: des de Mendel i els primers estudis de 

genètica fins al projecte genoma humà. Valoració de les aplicacions de la 

enginyeria genètica en diferents camps (els aliments transgènics, la clonació i el 

genoma humà) i de les repercussions en els éssers humans i en els ecosistemes 

Origen i evolució dels éssers vius  



• Exposició i anàlisi d’algunes teories sobre l’origen de la vida a la Terra.  

• Caracterització de l’evolució com a procés pel qual les espècies s’han anat 

succeint a partir de canvis que es transmeten de generació a generació. 

Identificació del concepte d’espècie. Explicació de l’evolució a partir d’identificar-

ne proves.  

• Comparació entre el lamarckisme, darwinisme i altres teories actuals generades 

per la ciència per explicar l’origen, transmissió i selecció dels canvis.  

• Anàlisi de la biodiversitat en la història dels éssers vius: dels primers 

microorganismes als organismes pluricel·lulars.  

• Identificació de les principals etapes en el procés de l’evolució dels homínids.  

Hàbitat i nínxol ecològic. 

 Ecologia i medi ambient 

 Biodiversitat i distribució dels éssers vius a la Terra. 

 Components de l’ecosistema. Relacions tròfiques. Factors limitants i 

adaptacions. 

 Autoregulació de l’ecosistema, la població i la comunitat. Dinàmica de 

l’ecosistema. 

 Cicle de la matèria i flux d’energia. Piràmides ecològiques. Cicles 

biogeoquímics i successions. 

 Impacte de l’activitat humana en el medi ambient. 

 

 

Criteris d’avaluació: L’examen tindrà una durada d’una hora. Per aprovar la 
matèria s’ha de treure una nota igual o superior a 5. 
 


