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 Presentació 

La matèria consta de diferents apartats com estudi dels éssers vius, de la Terra. de l’Univers,  
de l’ecologia, tot fent diferents pràctiques per tal d’entendre millor el que es fa a classe. 

 
 
 
 
 

 Avaluació contínua 

Per tal d’avaluar la matèria es faran diferents proves, escrites i orals, a més de presentació 
de treballs el·laborats en grup que s’hauran d’exposar dins la classe. També s’hauran de fer 
per escrit totes les pràctiques que es facin al laboratori i una sèrie d’activitats que es 
revisaran a classe entre tots (alumnes i professor/a). 
  

 

 

 

 

 

      Dimensions i competències 

Comp.2: Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectivq dels 
models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. 
Comp.3: Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant els registres del 
passat. 
Comp.4:Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit 
escolar, que impliquin el diseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals. 
Comp.5: Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. 
Comp.6: Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del 
coneixement científic. 
Comp.11: Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes 
mediambientals derivats de la intervenció humana.  
 

      Criteris d’avaluació  

1. Plantejar preguntes que possibilitin la descripció d’un fenomen o d’un ésser 
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viu, a partir de l’observació sistemàtica i la identificació de variables. 2. 

Elaborar informes sobre el treball realitzat, fent servir amb precisió elpertinent.  

3. Posicionar el Sol, la Terra i la Lluna per explicar el dia i la nit, les estacions, 

la durada del dia al llarg de l’any, les fases lunars, els eclipsis i la longitud de 

les ombres.  

4. Reconèixer les característiques de l’atmosfera i les propietats de l’aire.  

5. Explicar amb idees científiques senzilles alguns fenòmens meteorològics 

apartir de registres de dades meteorològiques.  

6. Argumentar amb criteris fonamentats científicament la necessitat de fer un 

ús sostenible de l’aigua, del sòl i de tot tipus de materials tant per al consum 

personal com en la indústria i l’agricultura.  

7. Identificar i descriure els principals tipus de roques, en particular les de 

l’entorn proper, i proposar hipòtesis sobre el seu origen i els canvis soferts al 

llarg del temps. 

8. Interpretar les característiques del relleu o de les roques a partir de la 

interacció entre els processos geodinàmics interns i externs.  

9. Justificar què és un ésser viu a partir d’observacions directes i indirectes de 

cadascuna de les característiques dels éssers vius (es nodreixen, es relacionen, 

es reprodueixen i estan formats per cèl·lules).  

10. Identificar, a partir de l’observació directa o indirecta, organismes o el grup 

al qual pertanyen, utilitzant claus dicotòmiques senzilles.  

11. Descriure les característiques generals dels grans grups taxonòmics i 

explicar-ne la importància en el conjunt d’éssers vius. 

12. Identificar a partir de preparacions microscòpiques, fotografies i diagrames, 

algunes característiques de la cèl·lula, relacionant la diversitat de formes i 

mides amb les funcions que realitzen.  

13. Aportar evidències (experimentals o bé simulades) que provin que 

unorganisme determinat és autòtrof o heteròtrof.  

14. Identificar el tipus de reproducció (sexual o asexual) d’un organisme a 

partir de les característiques del seu cicle biològic. 

 

 

 
 
 
 
 
 

       Instruments d’avaluació  



L’avaluació és continua, es tindrà en compte el treball individual de l’alumnat, 

l’interès demostrat a classe, la presentació de les diferents tasques 

demanades. Per tal de poder valorar-ho quantitativament es farà un seguiment 

de: 

● Examen escrit, 

● Exàmens orals, 

● Dossiers trimestrals, 

● Respostes a les preguntes fetes pel professor a classe, 

● Presentació de les pràctiques fetes al laboratori, 

● Treballs fets en equip, 

● Presentació en power-point dels treballs, 

● 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.  

 

El càlcul de la nota trimestral es farà segons els següents criteris: 

60%: de la nota total correspon a les competències (proves orals i 

escrites, presentació als companys dels treballs fets en grup, respostes a 

les qüestions plantejades a classe, …) 

40%: de la nota correspon a l’actitud i al lliurament de les pràctiques, 

deures, exercicis de classe, …. 

 

La nota de final de curs serà la mitja de la nota dels tres trimestres. 

 
 
 

       Recuperació com a matèria pendent del curs anterior: 
 

Durant el curs següent es farà una prova escrita amb la qual els nens/es que 

hagin suspès el curs anterior podran aprovar la matèria. 

 
 
 
 

      Recuperació d’avaluacions suspeses 

 

Els alumnes que suspenen l’avaluació, tenen la possibilitat d’aprovar presentant 

tot el que no hagin lliurat al llarg del trimestre. 
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