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 Presentació 
 
L’estudi de les Ciències Naturals han de promoure en els joves l’interès per cercar respostes 

científiques als interrogants que els planteja el contacte directe amb la Natura. La finalitat és 

comprendre el món natural i els canvis que l’activitat humana hi produeix i ajudar-los a prendre 

decisions, tot tenint en compte, els coneixements adquirits. 

 

 Avaluació contínua 

 
L’assoliment de la matèria es donarà quan l’alumne obtingui com a mínim un assoliment 
suficient en cada trimestre (AS). 
  

 

      Dimensions i competències 

Dimensió Indagació de fenòmens naturals i de la vida: 
 
- Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la 
perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. 
 
-Competència 3. Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida, utilitzant els 
registres del passat 
- Competència 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. 
- Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. 
- Competència 6. Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del 
coneixement científic. 
 
Dimensió Medi Ambient: 
 
- Competència 10. Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure o 
minmitzar l’exposició als riscos naturals. 
- Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els 
impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.  
 

      Criteris d’avaluació  

1.Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics senzills, 
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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. 
 
 2. 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.  
 
3. Justificar alguns fenòmens geològics associats als moviments de la litosfera i 
relacionarlos amb la seva posició en el mapa.  
 
4. Relacionar els riscos naturals que es deriven de la presència i interacció d’activitats 
humanes amb processos naturals i justificar les mesures i actituds de prevenció adequades. 
 
 5. Comparar els diferents tipus de cèl·lula i reconèixer les funcions dels orgànuls cel·lulars i 
la relació entre morfologia i funció. 
 
 6. 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.  
 
7. Interpretar la transmissió d’alguns caràcters hereditaris, incloent-hi certes malalties, 
mitjançant mecanismes genètics.  
 
8. Relacionar alguns mètodes d’enginyeria genètica amb les seves bases científiques. 
Valorar les implicacions ètiques d’algunes d’aquestes tècniques.  
 
9. Identificar evidències de l’evolució de les espècies i interpretar-les mitjançant teories 
evolutives per argumentar alguns processos que la fan possible.  
 
10. Relacionar la variabilitat genètica, l’adaptació i la selecció natural. 
 
 11. Relacionar la replicació de l’ADN amb la conservació de la informació genètica i amb el 
concepte de gen.  
 
12. Relacionar les transferències de matèria i energia en un ecosistema amb la gestió 
sostenible d’alguns recursos. 
 
 13. Relacionar els efectes que provoquen les activitats humanes, les activitats professionals 
o productives, amb la dinàmica dels diferents sistemes de la Terra i argumentar les mesures 
d’estalvi i de reducció d’impactes mediambientals adequades en cada cas. 
 
 
 

 
 
 

       Instruments d’avaluació  
 
 

Proves escrites, avaluacions diverses -->60%  

Dossiers, treballs, exposicions orals, treball de pràctiques --> 30% 

 
Actitud de l’alumne (respecte vers a la professora, companys, interès per 

l’assignatura, participació,...) i deures --> 10% 



 

Durant el curs l’alumne realitzarà els següents instruments d’avaluació que el 

professor/a consideri adients per a valorar la seva evolució, assoliment dels 

coneixements i actitud envers la matèria. 

 
●  Proves escrites competencials. Fer al llarg de cada  trimestre com a mínim dues 

proves escrites. 

●  Dossier de treball o  carpeta d’aprenentatge que es recollirà el dia que el/la 

professor/a ho demani. Aquest dossier ha de contenir tots els apunts, així com totes 

les activitats teòriques i/o pràctiques que s’hagin realitzat a l’aula. 

●  Informe de les pràctiques que es realitzin que es recollirà el dia que el/la 

professor/a ho demani. 

●  Exposicions orals. 

● Rúbriques. 

● Autoavaluacions. 

● Observació directa 

● Respostes a les preguntes fetes pel professor a classe. 

● Treballs fets en equip. 

● Treball individual i col·lectiu fet a classe i al laboratori. 

● Treball fet a casa. 

● Actitud envers la matèria, el professor i els seus companys. 

 

 

 
 

       Recuperació com a matèria pendent del curs anterior: 
 
Hi haurà una recuperació al llarg del curs que constarà d’un examen i l’entrega obligatòria 

d’un dossier. El dossier constarà  en la realització d’exercicis de la mateixa tipologia que els 

que l’alumne es trobarà a l’examen. Es valorarà conjuntament l’examen i el dossier per 

acreditar el curs. 

 

 
 

      Recuperació d’avaluacions suspeses 

 



Durant el curs si un alumne té una avaluació suspesa la pot recuperar en l’altra avaluació.  

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

suspès la matèria. 

 

-Recuperació extraordinària de setembre: Constarà d’un examen més un dossier, 

d’entrega obligatòria. La valoració conjunta de l’examen i el dossier servirà per acreditar o 

no el curs. El dossier constarà en la realització d’exercicis de la mateixa tipologia que els 

que l’alumne es trobarà a l’examen. 

 
 
 
 
 
 


