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 Presentació 

 
El coneixement de la naturalesa dels organismes i del fenomen de la vida ha 
progressat en les últimes dècades de manera accelerada i les fronteres de la 
investigació biològica s'han ampliant notablement. 
Del coneixement dels éssers vius com a individus s'ha passat a una millor 
comprensió dels nivells cel·lulars i moleculars, intentant interpretar els fenòmens 
vitals en funció de les interaccions de les substàncies que els componen. Els 
continguts de biologia del batxillerat es tractaran des d'aquests nivells fins als nivells 
dels organismes i sistemes. La combinació d'aquests dos punts de vista, analític i 
global, ha de permetre trobar explicacions als fenòmens estudiats i el seu significat 
biològic. 
Com les altres disciplines científiques, la biologia constitueix un element bàsic de la 
cultura del nostre temps; en aquest sentit té un caràcter formatiu general 
de coneixement científic que ha de permetre a l'alumnat entendre les relacions entre 
biologia, tecnologia, medi ambient i societat, i a més a més valorar l'abast dels 
coneixements científics i les seves aplicacions. 
El currículum de biologia ha d'oferir una visió àmplia i profunda sobre els mecanismes 
bàsics que regeixen el món viu, i ha de promoure una actitud investigadora basada 
en l'anàlisi i la pràctica de les tècniques i els 
procediments que han permès l'avenç d'aquesta ciència, considerant els diferents 
models presents en el seu desenvolupament. 
El currículum de 1r de batxillerat Biologia es divideix en tres grans blocs. Bloc I “La 
base molecular i fisicoquímica de la vida”. Bloc II Genètica Molecular i Bloc III “La 
Cèl·lula viva”. 
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 Avaluació contínua 

La matèria s’avaluarà tenint en compte l’avaluació continua dels alumnes. Es 

realitzaran proves escrites cada una o dues unitats, es tindrà en conter 

l’actitud de l’alumne envers la matèria així com el lliurament de les tasques 

proposades per la professora. A més a més es realitzarà una prova trimestral 

on apareixeran els continguts del trimestre. 

Al final del curs, segons la conveniència del professor/a, es farà un examen 

final global que contarà el 10% i la mitja dels tres trimestre el 90%. 

Si un/a alumne/a copia en un examen, tindrà un zero. 

La nota de final de curs es fa amb la mitjana dels tres trimestres aprovats. Per 

fer mitja dels tres trimestres s’ha de treure com a mínim un tres. 

 

 
  

 

 

      Criteris d’avaluació  

1. Mostrar actituds associades al treball científic, com la curiositat en la recerca 
d'informació, la capacitat crítica, l'interès per la verificació dels fets, el qüestionament 
d'allò que sembla obvi i l'actitud oberta a noves idees, així com el treball en equip i 
l'aplicació i comunicació dels coneixements. 
 
 2. Obtenir informació rellevant de diferents fonts i en diferents suports, elaborar-la, 
contrastar-la i utilitzar-la en el plantejament d'un problema o debat.  
 
3. Dissenyar i realitzar investigacions aplicant les característiques de treball científic: 
plantejament del problema, formulació d'hipòtesis contrastables, disseny i realització 
d'experiències i anàlisi, discussió i comunicació de resultats.  
 
4. Valorar les aplicacions actuals de la genètica en l'obtenció de recursos i les seves 
aplicacions als éssers humans. Escriure textos argumentatius tot valorant críticament 
les aplicacions de la genètica.  
 
5. Analitzar les bases moleculars de l'herència i de l'expressió dels gens i descriure 
els mecanismes de transmissió dels caràcters hereditaris d'acord amb el model 
d'herència, aplicant-ho a la resolució de problemes de monohibridisme i herència 
lligada al sexe. 



 
 6.Reconèixer la composició i l'estructura dels àcids nucleics i de les proteïnes 
(posant èmfasi en els enzims) i relacionar-los amb les seves funcions biològiques. 
Aplicar els coneixements de genètica molecular a la resolució de problemes sobre la 
síntesi de proteïnes. 
 7. Realitzar experiències de laboratori tot quantificant la influència de diversos 
factors sobre l'activitat enzimàtica. Elaborar i interpretar els gràfics resultants de 
l'experiència. 
 
 8. Considerar la cèl·lula com unitat estructural i funcional de tots els éssers vius, 
diferenciar entre els diferents models d'organització cel·lular. Identificar els orgànuls 
de la cèl·lula eucariota i descriure la seva funció. Interpretar els mecanismes 
responsables de la transformació de la cèl·lula totipotent a cèl·lules especialitzades, 
que té lloc durant la formació d'un nou organisme. Aplicar el model de cèl·lula per 
interpretar estructura i funció en diferents cèl·lules especialitzades. Analitzar els 
processos de comunicació intercel·lular.  
 
9. Explicar les característiques del cicle cel·lular i les modalitats de divisió del nucli i 
el citoplasma, comparar i justificar la importància biològica de la mitosi i la meiosi, 
descriure els avantatges i inconvenients de la reproducció sexual i de la asexual. 
Identificar les diferents fases de la mitosi i meiosi en preparacions microscòpiques, 
microfotografies i/o esquemes i animacions. 

 
 

       Instruments d’avaluació  

 Avaluació contínua: 60% 

 75% exàmens 

 15% treballs, pràctiques i dossier de treball 

  10% actitud 

 

Avaluació trimestral: 40%. Prova trimestral. 

 

 

Nota final de curs: La mitjana dels tres trimestres. Per fer mitja ha de treure 

com a mínim un tres en cada trimestre. 

 

Al final del curs, segons la conveniència del professor/a, es farà un examen final 

global que contarà el 10% i la mitja dels tres trimestre el 90%. 

 

 
 

 
 

       Recuperació com a matèria pendent del curs anterior: 

 
Hi haurà una recuperació al llarg del curs que constarà d’un examen. 

 

 



 
 
 

      Recuperació d’avaluacions suspeses 

 
Trimestrals: La professora valorarà la conveniència de recuperar un o més 

trimestres suspesos durant el següent trimestre o recuperar el o els 

trimestres en l’examen de recuperació de final de curs, tenint en compte la 

seva evolució i actitud envers la matèria. 

 
- Recuperació al juny: Hi haurà una recuperació al juny per aquells alumnes 

que hagin suspès la matèria. 

 
- Recuperació Setembre: Constarà d’un examen on entrarà tot el temari que 

s’hagi donat durant el curs. La nota màxima que es podrà treure un 6. 

 
 
 
 
 


