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ETAPA ESO 

CURS 2020/2021 

ÀREA/MATÈRIA Biologia i geologia 1 

GRUP/GRUPS S1 A, S1 B, S1 AB 

MESTRE/S-PROFESSOR/S Núria Turmo 

DATA ELABORACIÓ: 20/10/2020 

 

1. OBJECTIUS 

 
1. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de les ciències de la naturalesa per 
interpretar els fenòmens naturals, així com per analitzar i valorar les repercussions dels 
desenvolupaments tècnics i científics i les seves aplicacions. 
 
2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies coherents amb els procediments de les ciències, tals 
com la discussió de l’interès dels problemes plantejats, la formulació d’hipòtesis, l’elaboració d’estratègies 
de resolució i de dissenys experimentals, l’anàlisi de resultats, la consideració d’aplicacions i 
repercussions de l’estudi realitzat i la recerca de coherència global. 
 
3. Comprendre i expressar missatges amb contingut científic utilitzant el llenguatge oral i escrit amb 
propietat, interpretar diagrames, gràfiques, taules i expressions matemàtiques elementals, així com 
comunicar argumentacions i explicacions en l’àmbit de ciència. 
 
4. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diferents fonts, incloses les tecnologies de la 
informació i la comunicació, i utilitzar-la, valorant el seu contingut, per fonamentar i orientar treballs sobre 
temes científics. 
 
5. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement per analitzar, individualment o en grup, 
qüestions científiques i tecnològiques. 
 
6. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i comunitària, facilitant 
estratègies que permetin fer front als riscos de la societat actual en aspectes relacionats amb 
l’alimentació, el consum, la drogodependència i la sexualitat. 
 
7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de les ciències de la naturalesa per satisfer les 
necessitats humanes i participar en la necessària presa de decisions en torn a problemes locals i globals 
als quals ens enfronten. 
 
8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciències i la tecnologia amb la societat i el medi ambient, amb 
atenció particular als problemes als quals s’ enfronta avui la humanitat i la necessitat de recerca i aplicació 
de solucions, subjectes al principi de precaució, per avançar cap a un futur sostenible. 
 
9. Reconèixer el caràcter temptatiu i creatiu de les ciències de la naturalesa, així com les seves 
aportacions al pensament humà al llarg de la història, apreciant els grans debats despresos de 
dogmatismes i les revolucions científiques que han marcat l’evolució cultural de la humanitat i les seves 
condicions de vida. 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
Al llarg del curs es tractaran temes d’actualitat importants relacionats amb la matèria, com per exemple 
la Setmana Europea de Prevenció de Residus, etc.  
En les unitats que no es treballen mitjançant treballs, l’última sessió es dedica a l’examen. 
 
1a Avaluació    
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INTRODUCCIÓ 

 

UNITAT 1:  L’ESTUDI DE LA NATURALESA 
Continguts:  

Les ciències de la naturalesa. 
El mètode científic. 
El treball de camp.  
El treball de laboratori. 
Projecte: aplicació del mètode científic.  

(Educació ambiental i per a la salut) 

 

UNITAT 2:  LA TERRA A L’UNIVERS 
Continguts: 

L’univers i els seus components. 
El sistema solar. 
La Terra.  
La Lluna. 
L’estudi de l’univers.  

 (Educació ambiental) 

 

UNITAT 3:  LA GEOSFERA 
Continguts:  

Les capes de la Terra. 
L’estructura de la geosfera. 
Els minerals. 
Les roques. 
Explotació de minerals i roques. 

(Educació ambiental i per al consum) 

 
 
 
2a Avaluació    
 
La unitat 3 es comença a la 1a avaluació però la sessió d’activitat d’avaluació es a la 2a avaluació, per 
tant s’avaluarà a la 2a avaluació.  
La unitat 12 es farà mitjançant el projecte de l’hort. La unitat 8 es comença a la 2a avaluació però s’avalua 
a la 3a avaluació. 
 

ARTICLE CIENTÍFIC 

 

UNITAT 4:  LA HIDROSFERA 
Continguts: 

L’aigua. 
Les parts de la hidrosfera. 
La hidrosfera i l’ésser humà. 

(Educació ambiental, per al consum, per a la salut) 

 
 

UNITAT 5:  L’ATMOSFERA 
Continguts: 

Característiques de l’atmosfera. 
Temps atmosfèric i clima. 
L’atmosfera i l’ésser humà. 

(Educació ambiental, per a la salut i per al consum) 

 
 

UNITAT 12:  LES PLANTES AMB FLOR / PROJECTE DE L’HORT 

Continguts: 
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 Projecte: hort  
Estructura dels espermatòfits. 
La flor i el fruit. 
Classificació dels espermatòfits.  
Les claus dicotòmiques. 

(Educació ambiental) 

 
 
3a Avaluació    
 
Durant aquesta avaluació es tindran en compte algunes sessions en les quals s’anirà a treballar a l’hort. 
El nombre de sessions pot variar en funció de la meteorologia. 
Les unitats 13 i 14 es faran mitjançant projectes d’investigació, en grups de cooperació. Les sessions 
d’explicació corresponen a sessions a l’aula d’informàtica per recerca d’informació. Les sessions 
d’avaluació corresponen a les exposicions orals. 
 
 

TREBALL A L’HORT 
(Educació ambiental) 

 

UNITAT 8:  ELS ÉSSERS VIUS 
Continguts:  

La vida a la Terra. 
La cèl·lula. 
L’estudi de la cèl·lula. 
La classificació dels éssers vius. 
Els virus. 
Les funcions vitals 

(Educació ambiental, per a la salut, per a la igualtat o no discriminatòria) 

 
 

UNITAT 10:  MONERES, PROTOCTISTS I FONGS 
Continguts: 

El regne de les moneres. 
El regne dels protoctists. 
El regne dels fongs. 

 (Educació ambiental i per al consum) 

 
 

UNITAT 11:  LES PLANTES SENSE FLOR 
Continguts: 

El regne de les plantes. 
Briòfits. 
Pteridòfits. 

 (Educació ambiental) 

 

UNITAT 13 i 14:  ELS ANIMALS INVERTEBRATS I VERTEBRATS 
Continguts: 

El regne dels animals. 
Els porífers. 
Els cnidaris.  
Els anèl·lids. 
Els mol·luscs.  
Els artròpodes. 

  Característiques dels vertebrats. 
Els peixos. 
Els amfibis.  
Els rèptils. 
Les aus.  
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Els mamífers. 
 (Educació ambiental, per a la igualtat o no discriminatòria) 

 
 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 1. Habilitats, destresses i estratègies. La metodologia científica. 
 

1. Utilitzar adequadament el vocabulari científic 
en un context precís i adequat al seu nivell. 
 

1.1. Identifica els termes més freqüents del 
vocabulari científic, expressant-se de forma 
correcta tant oralment com per escrit. 
 

2. Buscar, seleccionar i interpretar la informació 
de caràcter científic i utilitzar aquesta informació 
per formar-se una opinió pròpia, expressar-se 
amb precisió i argumentar sobre problemes 
relacionats amb el medi natural. 
 

2.1. Utilitza la informació de manera crítica, 
obtenint-la de diferents mitjans i transmetent-la 
utilitzant diferents suports. 
 

3. Desenvolupar amb autonomia la planificació 
dels seus treballs, utilitzant instruments bàsics 
del laboratori, descrivint les seves observacions 
i argumentant el procés seguit. 

3.1. Desenvolupa amb autonomia la planificació 
dels seus treballs, utilitzant instruments òptics de 
reconeixement, i descrivint-ne les observacions.  
3.2. Selecciona el material bàsic de laboratori, 
utilitzant-lo per realitzar diferents tipus de 
mesures i argumentant el procés seguit.  
3.3. Reconeix i respecta les normes de seguretat 
al laboratori, respectant i cuidant els instruments 
i el material utilitzat. 
 

4. Utilitzar la lupa binocular i el microscopi òptic, 
descrivint les observacions fetes. 

4.1. Identifica utilitzant diversos suports diferents 
tipus d'organismes unicel·lulars o pluricel·lulars. 
 

5. Realitzar amb ajuda d'un guió, pràctiques de 
laboratori o de camp, amb seguretat, valorant la 
seva execució i interpretant els resultats. 

5.1. Realitza una possible pràctica de laboratori 
o de camp, seguint els protocols adequats.  
5.2. Emet conclusions i les expressa utilitzant 
diversos suports. 
 

Bloc 2. La Terra a l’Univers 
 

1. Reconèixer les principals idees sobre l'origen 
de l'Univers i la formació i evolució de les 
galàxies.  
 

1.1. Identifica les idees principals sobre l'origen 
de l'univers. 

2. Exposar l'organització del Sistema Solar, així 
com algunes de les concepcions que hi ha hagut 
que sobre aquest sistema planetari al llarg de la 
Història.  
 

2.1. Reconeix els components del Sistema Solar 
i en descriu les característiques generals.  
 

3. Comparar algunes característiques que es 
donen en els planetes del sistema solar i buscar 
quina relació tenen amb la seva posició en el 
sistema solar. 
 

3.1. Precisa quines característiques es donen al 
planeta Terra, i no es donen en els altres 
planetes, que permeten el desenvolupament de 
la vida en ell.  
 

4. Localitzar la posició de la Terra en el sistema 
solar.  

4.1. Identifica la posició de la Terra en el sistema 
solar. 
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5. Establir els moviments de la Terra, la Lluna i 
el Sol i relacionar-los amb l'existència del dia i la 
nit, les estacions, les marees i els eclipsis.  
 

5.1 Categoritza els fenòmens principals 
relacionats amb el moviment i posició dels 
astres, deduint la seva importància per a la vida. 
5.2. Interpreta correctament en gràfics i 
esquemes fenòmens com les fases lunars i els 
eclipsis, establint la relació existent amb la 
posició relativa de la Terra, la Lluna i el Sol. 

6. Caracteritzar els materials terrestres més 
freqüents i interpretar la seva distribució en les 
grans capes de la Terra.  
 

6.1. Descriu les característiques generals dels 
materials més freqüents a les zones externes del 
planeta i justifica la seva distribució en capes en 
funció de la seva densitat.  
6.2. Descriu les característiques generals de 
l'escorça, el mantell i el nucli terrestre i els 
materials que els componen, relacionant 
aquestes característiques amb la seva ubicació. 

7. Reconèixer i categoritzar les propietats i 
característiques dels minerals i de les roques, 
distingint les seves aplicacions més freqüents i 
destacant la seva importància econòmica i la 
gestió sostenible.  
 

7.1. Identifica minerals i roques utilitzant criteris 
que permetin diferenciar-los.  
7.2. Distingeix algunes de les aplicacions més 
freqüents dels minerals i roques en l'àmbit de la 
seva vida quotidiana.  
7.3. Reconeix la importància de l'ús responsable 
i la gestió sostenible dels recursos minerals. 

8. Analitzar les característiques i la composició 
de l'atmosfera i les propietats de l'aire. 

8.1. Reconeix l'estructura i composició de 
l'atmosfera.  
8.2. Reconeix la composició de l'aire, i identifica 
els contaminants principals relacionant-los amb 
el seu origen.  
8.3. Identifica i justifica, amb argumentacions 
senzilles, les causes que sustenten el paper 
protector de l'atmosfera per als éssers vius. 

9. Investigar i recollir informació sobre els 
problemes de contaminació ambiental actuals i 
les seves repercussions, i desenvolupar actituds 
que contribueixin a la seva solució.  

9.1. Relaciona la contaminació ambiental amb el 
deteriorament del medi ambient, proposant 
accions i hàbits que contribueixin a la seva 
solució.  

10. Reconèixer la importància del paper 
protector de l'atmosfera per als éssers vius i 
considerar les repercussions de l'activitat 
humana en la mateixa. 

10.1. Relaciona situacions en què l'activitat 
humana interfereixi amb l'acció protectora de 
l'atmosfera.  
 

11. Descriure les propietats de l'aigua i la seva 
importància per a l'existència de la vida.  
 

11.1. Reconeix algunes propietats de l'aigua 
relacionant-les amb les conseqüències que 
tenen per al manteniment de la vida a la Terra.  

12. Interpretar la distribució de l'aigua a la Terra, 
així com el cicle de l'aigua i l'ús que fa d'ella 
l'ésser humà. 

12.1. Descriu el cicle de l'aigua, relacionant-lo 
amb els canvis d'estat d'aquesta. 

13. Valorar la necessitat d'una gestió sostenible 
de l'aigua i d'actuacions personals, així com 
col·lectives, que potenciïn la reducció en el 
consum i la reutilització.  

13.1. Comprèn el significat de gestió sostenible 
de l'aigua dolça, enumerant mesures concretes 
que col·laborin en aquesta gestió.  
 

14. Justificar i argumentar la importància de 
preservar i no contaminar les aigües dolces i 
salades.  

14.1. Reconeix els problemes de contaminació 
d'aigües dolces i salades i les relaciona amb les 
activitats humanes.  

15. Seleccionar les característiques que fan de 
la Terra un planeta especial per al 
desenvolupament de la vida tal com la 
coneixem. 

15.1. Descriu les característiques que van 
possibilitar el desenvolupament de la vida al 
planeta. 
 

Bloc 3. La biodiversitat al planeta Terra 
 

1. Reconèixer que els éssers vius estan 
constituïts per cèl·lules i determinar les 

1.1 Diferencia la matèria viva de la inert, partint 
de les característiques particulars de totes dues.  
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característiques que els diferencien de la 
matèria inert.  
 

1.2. Compara la cèl·lula procariota i l'eucariota 
deduint les analogies i diferències elementals.  
 

2. Descriure les funcions comunes a tots els 
éssers vius, diferenciant entre nutrició autòtrofa 
i heteròtrofa.  
 

2.1. Comprèn i diferencia la importància de cada 
funció per al manteniment de la vida.  
2.2. Contrasta el procés de nutrició autòtrofa i 
nutrició heteròtrofa, deduint la relació que hi ha 
entre elles.  
 

3. Reconèixer les característiques 
morfològiques principals dels diferents grups 
taxonòmics. 

3.1. Aplica criteris de classificació dels éssers 
vius, relacionant els animals i plantes més 
comuns amb el seu grup taxonòmic.  
 

4. Categoritzar els criteris que serveixen per 
classificar els éssers vius i identificar els 
principals models taxonòmics a què pertanyen 
els animals i plantes més comuns.  
 

4.1. Identifica i reconeix exemplars característics 
de cada un d'aquests grups, destacant la seva 
importància biològica. 
 

5. Descriure les característiques generals dels 
grans grups taxonòmics i explicar la seva 
importància en el conjunt dels éssers vius.  
 

5.1. Discrimina les característiques generals i 
singulars de cada grup, identificant-los amb 
diferents tipus d'instruments.  
 

6. Caracteritzar els principals grups 
d'invertebrats i vertebrats, valorant la seva 
importància com a font de recursos naturals.  
 

6.1. Associa invertebrats freqüents del seu 
entorn amb el grup taxonòmic al qual pertanyen.  
6.2. Reconeix diferents exemplars de vertebrats, 
assignant-los a la classe a la qual pertanyen.  
 

7. Observar i experimentar sobre el 
reconeixement i estudi d'animals i plantes.  
 

7.1. Localitza exemplars de plantes i animals 
propis d'alguns ecosistemes propers o d'interès 
especial per ser espècies en perill d'extinció o 
endèmiques.  
7.2. Relaciona la presència de determinades 
estructures en els animals i plantes més 
comunes amb la seva adaptació al medi.  
 

8. Utilitzar claus dicotòmiques o altres mitjans 
per a la identificació i classificació d'animals i 
plantes.  
 

8.1. Gestiona claus senzilles d'identificació de 
plantes i animals.  
 

9. Determinar les funcions vitals de les plantes i 
reconèixer la importància que tenen per la vida 
en general. 
 

9.1. Detalla el procés de la nutrició autòtrofa 
relacionant-lo amb la seva importància en el 
conjunt de tots els éssers vius. 
 

Bloc 4. Projecte d’investigació 
 

1. Planejar, aplicar, i integrar les destreses i 
habilitats pròpies del treball científic.  
 

1.1. Integra i aplica les destreses pròpies del 
mètode científic. 

2. Elaborar hipòtesis i contrastar-les a través de 
l'experimentació o l'observació i l'argumentació.  
 

2.1. Utilitza arguments justificant les hipòtesis 
que proposa.  
 

3. Utilitzar fonts d'informació variada, discriminar 
i decidir sobre elles i els mètodes emprats per a 
la seva obtenció.  
 

3.1. Utilitza diferents fonts d'informació, 
recolzant-se en les TIC, per a l'elaboració i 
presentació de les seves investigacions.  
 

4. Participar, valorar i respectar el treball 
individual i en grup.  
 

4.1. Participa, valora i respecta el treball 
individual i en grup.  
 

5. Exposar, i defensar amb arguments, petits 
treballs d'investigació sobre animals, plantes, els 

5.1. Dissenya petits treballs d'investigació sobre 
animals i / o plantes, els ecosistemes del seu 
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ecosistemes del seu entorn o l'alimentació i la 
nutrició humana. 
 

entorn o l'alimentació i nutrició humana per a la 
seva presentació i defensa a l'aula.  
5.2. Expressa amb precisió i coherència, tant 
verbalment com per escrit, les conclusions de 
les seves investigacions. 
 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
La nota final consta d’un 80% de coneixements i un 20% d’actitud. Dins la nota de coneixements, un 70 
% correspondrà a les activitats d’avaluació i un 30 % a les altres activitats a valorar. 

 

Es tindrà en compte que s’hagin complert els criteris d’avaluació citats en l’apartat 4.  
Dins la nota de coneixements es tindran en compte les qualificacions de les activitats d’avaluació i 
controls; i a més a més  apunts, exercicis, esquemes - resum i informes de pràctiques entregats al final 
de la unitat; treballs i exposicions orals.  
 
Pel que fa a l’actitud es valoraran  els següents ítems comuns per totes les assignatures: 

- Portar el material a classe. 
- Comportament a classe (respecte, participació, etc.) 
- Presentació de la llibreta. 
- Rendiment (esforç, constància, etc.) 

Els ítems específics del departament de ciències per valorar l’actitud són els següents: 
- Treball al laboratori: treball en grup, tenir cura del material, respectar les normes d’ús i seguretat. 
- Ús adequat del vocabulari científic. 
- Escollir i seguir correctament la metodologia d’estudi (activitats, exàmens, informe de 
pràctiques, etc.) 
- Valoració amb esperit crític dels resultats obtinguts en les diferents activitats. 
 

Pel que fa a les activitats d’avaluació, es tindran en compte les faltes d’ortografia d’aquelles paraules 
pròpies de la matèria de ciències de la naturalesa, que s’hagin treballat durant la unitat. Es baixarà 0,1 
punt per cada falta fins un màxim de 0,5 punts. Tenint en compte, que cap alumne suspendrà degut a les 
faltes d’ortografia.  
 
La qualificació de l’alumne s’obtindrà calculant la mitjana (aritmètica o ponderada) de les qualificacions 
de les diferents activitats avaluades. Les qualificacions a l’ESO són valors numèrics de l’1 al 10 sense 
decimals, de manera que sempre que s’obtingui la mitjana d’un seguit de qualificacions, es procedirà a 
arrodonir-la. Es considera qualificació negativa aquella que és inferior a 5 (insuficient), i positiva en cas 
contrari. 
 
La qualificació final de l’alumne s’obté de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions del curs. Si el 
resultat és superior a 5, l'alumne estarà aprovat encara que tingui alguna avaluació suspesa. Si el 
resultat és inferior a 5, l'alumne haurà de recuperar la matèria al setembre.  

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació d’avaluacions pendents 

L'alumne que suspèn una avaluació, té l’oportunitat de recuperar-la durant l’avaluació següent.  
La recuperació constarà d'un prova escrita i la presentació d'algunes feines pendents de l’avaluació, que 
caldrà entregar el dia de l'activitat d’avaluació i que tindrà un pes del 20% sobre la nota final. La 
qualificació de la recuperació serà la nota que tregui l’alumne de l’examen i el treball. 
 

Convocatòria extraordinària 
Al juny hi haurà una convocatòria extraordinària. En aquesta convocatòria, l’alumne s’haurà d’avaluar de 
tota la matèria de la matèria impartida durant el curs. A més a més, si el professor/a ho considera oportú 
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caldrà entregar una feina, que tindrà un pes del 20% sobre la nota final. La qualificació de la recuperació 
no superarà el 5. 
 
Matèries pendents de cursos anteriors 

En cas que l’alumne no aprovi la matèria a la convocatòria extraordinària, podrà recuperar-la durant el 
curs següent. 

El temari de la matèria es dividirà en dos blocs, per tant l'alumne haurà de fer dos activitats d’avaluació 
i entregar dos treballs. La data de les activitats d’avaluació i l'entrega del treball vindrà marcada pel 
calendari de l'escola. Les activitats d’avaluació tindran un pes del 70 % i els treballs de reforç tindran un 
pes del 30 %. La qualificació de la recuperació no superarà el 5. 

 


