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DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA 
CURS 2019 / 2020 
2. Criteris d’avaluació  
 
Alumnat d’ ESO 
L’avaluació de l’assoliment de les competències bàsiques es farà a partir del resultat 
de diferents activitats. Aquestes poden ser: 

 Proves escrites 

 Pràctiques de laboratori (execució, planificació, informes) 

 Activitats a l’aula 

 Treball de camp realitzat a les sortides curriculars 

 Elaboració de tríptics, mapes mentals, mapes conceptuals, murals... 

 Exposicions orals, debats... 

 Observació de les CCBB de l’àmbit personal i social 
 

No totes les activitats han de fer-se necessàriament el mateix trimestre. Dependrà 
dels continguts treballats. 
L’avaluació de l’alumne tindrà en compte tot el procés d’aprenentatge de l’alumne, 
amb una avaluació inicial, formativa i una de final en les que s’avaluaran tant 
conceptes com procediments i actituds, valors i normes.  
S’utilitzaran procediments d’avaluació que tindran en compte tant una avaluació de 
l’estudiant per part del professor com l’auto avaluació de l’alumne, l’avaluació 
col·lectiva i la coavaluació entre companys. 
L’avaluació inicial es durà a terme mitjançant activitats de detecció d’idees prèvies: 
torrent d’idees, fòrums/debat i qüestionaris de coneixements.  
L’avaluació formativa es realitzarà, a cada unitat didàctica, mitjançant el seguiment 
sistemàtic dels exercicis i activitats que l’alumne anirà realitzant a la classe o a casa i 
lliurant al professor. Es corregiran totes les activitats i es seguirà el treball individual de 
l’alumne amb una graella del lliurament dels treballs o dossiers demanats durant la 
classe i els hàbits de treball de l’alumne (tractament del material de pràctiques, tracte 
amb els companys, comportament a l’aula i actitud).  
L’avaluació final de cada unitat didàctica es durà a terme mitjançant la realització 
d’una prova d’avaluació final de la unitat i si s’escau l’entrega d’un dossier amb tot el 
treball realitzat durant la unitat. Aquesta ens donarà informació sobre: L’assoliment de 
conceptes clau de cada unitat didàctica per part de l’alumne. Capacitat de 
memorització, síntesi i expressió (escrita o oral) dels coneixements.  
A final de curs es realitzarà un examen/ prova d’avaluació extraordinària de 
recuperació dels trimestres suspesos.  
Caldrà tenir en compte que els alumnes de grups de diversificació curricular tindran  
els mateixos criteris de qualificació, i si s’escau se’ls farà una adaptació curricular a 
les proves d’avaluació final de la unitat i a les activitats competencials a l’aula. 
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La qualificació trimestral s’obtindrà a partir de la següent ponderació: 
 

Curs Grup 

% treball competencial 
% 
actitud 

Proves 
d’avaluació 
final d’unitat 

Activitats competencials a 
l’aula 

1r d’ ESO  Heterogeni   20 60 20 

3r d’ ESO 
Ordinari 50 40 10 

Reforç 30 50 20 

4t d’ ESO 
Ordinari 60 30 10 

Reforç 30 50 20 

 
4t d’ESO: 
 
Des de l’equip de millora que treballava en Competències Bàsiques el curs 2017-
2018, es va acordar que algunes consideracions a tenir en compte per al nivell de 4t. 
D’ESO són les següents: 
 
 Els criteris d'avaluació estan relacionats amb els objectius d'aprenentatge de cada 
unitat didàctica. (S'han d'haver assolit els objectius mínims i/o el 50% d'ells, 
considerem com a objectius mínims els que estan marcats amb un arterisc). Els 
criteris són els següents: 
 
1.Conèixer els principals mètodes d’estudi utilitzats per saber l’estructura interna de la 
Terra i les conclusions que se’n poden extreure. ⃰
2. Conèixer la classificació de les capes de la Terra segons l’estat físic.  ⃰
3. Conèixer l’estructuració en capes de la Terra en funció de la seva composició 
química.  ⃰
4. Saber en què consisteixen i identificar en imatges les estructures resultants de la 

deformació plàstica  i de la deformació rígida de les roques. ⃰ 
5.Conèixer què són les ones sísmiques i els seus tipus, l’epicentre i l’hipocentre d’un 

terratrèmol. ⃰
6. Conèixer les dues escales que s’utilitzen per mesurar la força d’un terratrèmol i 

valorar-ne els danys. ⃰
7. Conèixer el risc de sismes al nostre entorn i les principals mesures de prevenció.⃰ 
8.Classificar els tipus d’erupcions volcàniques. 
9. Conèixer els diferents tipus de productes que emeten els volcans, els riscos 

associats al vulcanisme i les mesures de prevenció que cal prendre davant d’una 
erupció. ⃰

10. Saber quines són les manifestacions volcàniques recents a Catalunya. 
11. Caracteritzar la teoria de la tectònica de plaques.⃰ 
12. Identificar i comprendre les proves que històricament avalen la teoria de la deriva 
continental. ⃰
13. Conèixer les proves modernes que avalen la tectònica de plaques.⃰ 
14. Conèixer i saber explicar per què es produeix la deriva continental. ⃰
15. Identificar les característiques de la Terra que afavoreixen el moviment de les 
plaques tectòniques. ⃰
16. Reconèixer els diferents tipus de límits entre plaques i els fenòmens que s’hi 

produeixen en cada cas. ⃰
17. Justificar alguns fenòmens geològics com l’orogènesi, els sismes o el vulcanisme, 
fent referència a la teoria de la tectònica de plaques. 
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18. Saber explicar per què es produeixen els moviments verticals de la litosfera que 
permeten que puguem observar roques que es van formar a gran profunditat i per què 
en d’altres zones es produeix l’enfonsament de les capes de roca. 
19. Valorar l’aportació de la ciència a qüestions com l’origen de l’Univers i de la Terra. 
20. Conèixer la teoria planetesimal del procés de formació dels cossos del sistema 
solar. 
21. Conèixer el principi d’actualisme, que permet ordenar els esdeveniments que han 

tingut lloc al llarg de la formació d’un territori. ⃰
22. Comprendre els fonaments de datació absoluta.⃰ 
23. Conèixer i comprendre els principis en què es basa l’estratigrafia. ⃰
24. Saber interpretar diferents representacions de talls geològics i columnes 

estratigràfiques i extreure’n conclusions raonades. ⃰
25. Conèixer el procés de fossilització.⃰ 
26. Saber quina informació podem deduir dels fòssils.⃰ 
27. Conèixer els principals esdeveniments de la història geològica de Catalunya. 
28. Conèixer i caracteritzar les diferents divisions del temps geològic a partir dels 
principals fets ocorreguts en cadascun d’ells. 
29. Comprendre arguments i respostes que la ciència dóna a les qüestions sobre 
l’origen de la vida.⃰ 
30. Comprendre les causes que van provocar extincions massives d’éssers vius. 
31. Conèixer els postulats de la teoria cel·lular. ⃰
32. Identificar les funcions vitals de les cèl·lules.⃰ 
33. Reconèixer els tipus bàsics de cèl·lules i les característiques diferencials entre 

elles.⃰ 
34. Identificar els diferents graus de compactació del DNA així com la funció de les 

histones. ⃰
35. Comprendre els conceptes d’haploide i diploide, cromosomes homòlegs, cariotip, 
cromosomes sexuals i autosomes. ⃰
36. Diferenciar el procés de divisió cel·lular de les cèl·lules procariotes i eucariotes.  ⃰
37. Comprendre les diferents fases de la divisió cel·lular en cèl·lules eucariotes i què 
succeeix en cadascuna d’elles.⃰ 
38. Saber en què consisteix la meiosi i quines són les seves funcions biològiques.⃰ 
39. Reconèixer les diferències entre la mitosi i la meiosi.⃰ 
40. Conèixer què caracteritza una espècie. ⃰
41. Diferenciar quines característiques són heretables i quines són adquirides.⃰ 
42. Saber què són els gens, què els compon, on es localitzen i com s’hereten. ⃰
43. Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb els gens i els al·lels: homozigot, 

heterozigot, genotip i fenotip. ⃰
44. Saber què significa al·lel recessiu i al·lel dominant.  ⃰
45. Comprendre com funciona l’herència intermèdia.⃰ 
46. Entendre en què consisteix la codominància. ⃰
47. Entendre l’al·lelisme múltiple. ⃰
48. Conèixer i comprendre les lleis de Mendel.⃰ 
49. Saber com funciona l’herència dels gens lligats. ⃰
50. Reconèixer com es determina el sexe en diferents espècies.⃰ 
51. Entendre com funciona l’herència lligada al sexe.⃰ 
52. Identificar les principals proves de diagnòstic prenatal i les malalties que permeten 
diagnosticar. ⃰
53. Reconèixer l’estructura del DNA. ⃰
54. Entendre la relació del DNA amb la transmissió de la informació hereditària.⃰ 
55. Comprendre com es manifesta la informació genètica.⃰ 
56. Reconèixer la importància del codi genètic universal.⃰ 
57.Valorar la importància biològica de les mutacions.⃰ 
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58. Saber en què consisteix l’enginyeria genètica. ⃰
59. Conèixer els principals camps d’aplicació dels organismes transgènics. ⃰
60. Reconèixer els tipus de clonació i saber quina és la seva finalitat.⃰ 
61.Valorar la importància del projecte Genoma Humà.⃰ 
62. Reconèixer que les espècies d’éssers vius evolucionen. 
63. Conèixer els antecedents i postulats en què es fonamenta la teoria de l’evolució 
per selecció natural. 
64. Interpretar els processos evolutius mitjançant les diferents teories que s’han donat 

al llarg de la història, i especialment mitjançant les teories evolutives actuals. 
65. Conèixer els diferents tipus de proves que avalen l’evolució de les espècies. 
66. Argumentar els mecanismes que fan possible l’evolució. 
67. Conèixer el concepte biològic d’espècie. 
68. Reconèixer com es duu a terme el procés d’especiació. 
69. Saber identificar els factors abiòtics i biòtics que defineixen un ecosistema. 
70. Identificar els factors que determinen la distribució dels organismes. 
71. Saber què són els hàbitats i els nínxols ecològics i identificar espècies generalistes 

i especialistes. 
72. Identificar les dues categories en què es classifiquen les relacions entre 

organismes d’un mateix ecosistema: intraespecífiques i interespecífiques. 
73. Reconèixer les principals relacions que es poden donar entre els organismes d’un 

ecosistema. 
74. Saber interpretar les corbes de creixement de les poblacions d’éssers vius. 
75. Entendre com es produeix la circulació de la matèria i de l’energia als 

ecosistemes. 
76. Interpretar els diferents tipus de piràmides tròfiques. 
77. Saber què són els cicles biogeoquímics i conèixer el cas dels cicles del carboni i el 

nitrogen. 
78. Identificar els impactes de l’activitat humana en el medi ambient. 
79. Saber quines actituds es poden adoptar per minimitzar els impactes ambientals de 

l’activitat humana. 
80. Comprendre en què consisteix la biodiversitat i què l’afecta. 
 
Recuperació de cursos anteriors 
 
L’assoliment de les competències d’un nivell superior, comporta l’assoliment de les 
competències del nivell inferior, per tant, si l’alumne supera la matèria del curs vigent, 
queda recuperada la matèria del curs passat en cas que l’alumne es trobés en 
aquesta situació. 
Tot i això l’alumne tindrà l’opció de presentar-se a una prova extraordinària en les 
dates que es destinen a aquest efecte. 
 
El dia de presentació del curs escolar es farà saber als alumnes de cada nivell els 
criteris d’Avaluació. S’ anotaran els criteris a la pissarra o es projectaran en pantalla. 
Els alumnes ho anotaran en l’apartat corresponent de la seva agenda. 
 
Alumnat Batxillerat 
Les assignatures de BIOLOGIA I CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT es 
fan a 1r i a 2n de batxillerat. I l’assignatura CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI 
solament a 1r  de batxillerat. 
 
A cada trimestre, la nota mitjana es calcularà a partir de les notes dels diferents 
exàmens parcials i/o  treballs.. 
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Per arrodonir la nota mitjana es tindrà en compte l’actitud i el treball realitzat per 
l’alumnat durant el trimestre modificant la mitjana final en un 10% com a màxim, 
valorant, també, si s’escau, la progressió de l’alumnat. 
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