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1. OBJECTIUS 

 
 Comprendre el funcionament de la Terra i dels sistemes terrestres i les seves interaccions, com 

a fonament per a la interpretació de les repercussions globals d’alguns fets aparentment locals i 
a l’inrevés.  

 Conèixer la influencia dels processos geològics en el medi ambient i en la vida humana. 

 Avaluar les possibilitats d’utilització dels recursos naturals, incloses les seves aplicacions i 
reconèixer la existència dels seus límits, valorant la necessitat d’adaptar-ne l’ús a la capacitat 
de renovació.  

 Analitzar les causes que donen lloc a riscos naturals, conèixer els impactes derivats de 
l’explotació dels recursos i considerar diferents mesures de prevenció i de correcció. 

 Investigar científicament els problemes ambientals mitjançant tècniques variades de tipus 
fisicoquímic, biològic, geològic i matemàtic, i reconèixer la importància dels aspectes històrics, 
sociològics, econòmics i culturals en els estudis sobre el medi ambient. 

 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per realitzar simulacions, tractar dades 
i extreure i utilitzar informació de diferents fonts, avaluar el seu contingut, fonamentar els 
treballs i realitzar informes. 

 Promoure actituds favorables cap el respecte i la protecció del medi ambient, desenvolupant la 
capacitat de valorar les actuacions sobre l’entorn i prendre lliurement iniciatives per la seva 
defensa. 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
PRIMERA AVALUACIÓ: 
Unitat 1. El Medi Ambient 
Unitat 2. Atmosfera I. Estructura i dinàmica 
Unitat 3. Atmosfera II. Recursos i riscos 
Unitat 4. Atmosfera III. Els impactes sobre l’atmosfera 
 
SEGONA AVALUACIÓ: 
Unitat 5. Hidrosfera I. Dinàmica 
Unitat 6. Hidrosfera II. Contaminació de les aigües 
Unitat 7. Geosfera I. Processos geològics interns 
Unitat 8. Geosfera II. Processos geològics externs 
Unitat 9. Geosfera III. Els recursos minerals i energètics de la geosfera 
Unitat 10. Ecosistemes 
  
TERCERA AVALUACIÓ: 
Unitat 11. El litoral 
Unitat 12. El sòl 
Unitat 13. La biosfera 
Unitat 14. Els residus 
Unitat 15. Desenvolupament sostenible i gestió ambiental 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1. Realitzar models de sistemes considerant les diferents variables, analitzant la interdependència 

dels seus elements. 

2. Aplicar la dinàmica de sistemes als canvis ambientals ocorreguts com a conseqüència de l'aparició 
de la vida i les activitats humanes al llarg de la història. 

3. Identificar recursos, riscos i impactes associant-los a l'activitat humana sobre el medi ambient. 

4. Identificar els principals instruments d’informació ambiental extraient conclusions. 

5. Identificar els efectes de la radiació solar en les capes fluides valorant-la com recurs. 

6. Comprendre el funcionament de les capes fluides establint la seva relació amb el clima. 

7. Reconèixer els components de l’atmosfera relacionant-los amb la seva procedència i importància 
biològica. 

8. Comprendre la importància de la capa d'ozó, el seu origen i la seva relació amb l’efecte hivernacle. 

9. Determinar l'origen de l'efecte hivernacle i les seves repercussions per al desenvolupament de la 
vida a la Terra. 

10. Comprendre el paper de la hidrosfera com a regulador climàtic. 

11. Associar alguns fenòmens climàtics amb els corrents oceànics. (o la temperatura superficial de 
l'aigua). 

12. Explicar la formació de precipitacions relacionant-la amb els moviments de masses d'aire. 

13. Identificar els riscos climàtics, valorant els factors que contribueixen a afavorir-los i els factors que 
contribueixen a pal·liar-ne els efectes. 

14. Argumentar l'origen de la contaminació atmosfèrica, les repercussions socials i sanitàries. 

15. Proposar mesures que afavoreixen la disminució de la contaminació atmosfèrica i de l'efecte 
hivernacle. 

16. Relacionar la contaminació atmosfèrica i els seus efectes biològics. (inclosa l'acústica) 

17. Classificar els efectes locals, regionals i globals de la contaminació atmosfèrica. 

18. Classificar els contaminants de l'aigua, el seu origen i efectes, i identificar els indicadors de qualitat 
de l'aigua. 

19. Valorar les repercussions que té per a la humanitat la contaminació de l'aigua, proposant mesures 
que l'evitin o disminueixin. 

20. Conèixer els sistemes de potabilització i depuració de les aigües residuals. 

21. Relacionar els fluxos d'energia i els riscos geològics. 

22. Identificar els factors que afavoreixen o atenuen els riscos geològics. 

23. Determinar mètodes de predicció i prevenció dels riscos geològics. 

24. Comprendre el relleu com la interacció de la dinàmica interna i externa. 

25. Determinar els riscos associats als sistemes de vessant i fluvials, valorant els factors que hi 
influeixen. 

26. Reconèixer els recursos minerals, els combustibles fòssils i els impactes derivats. 

27. Identificar mesures d'ús eficient de l’energia, determinant els seus beneficis.  

28. Reconèixer les relacions tròfiques dels ecosistemes, valorant la influència dels factors limitadors de 
la producció primària i aquells que augmenten la seva rendibilitat. 

29. Comprendre la circulació de bioelements (sobretot O, C, N, P i S) entre la geosfera i els éssers 
vius. 
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30. Comprendre els mecanismes naturals d'autoregulació dels ecosistemes i valorar la repercussió de 
l’acció humana en els ecosistemes. 

31. Distingir la importància de la biodiversitat, reconeixent les activitats que tenen efectes negatius 
sobre ella. 

32. Identificar els tipus de sòl relacionant-los amb la litologia i el clima que els ha originat. 

33. Valorar el sòl com a recurs fràgil i escàs. 

34. Conèixer tècniques de valoració del grau d'alteració d'un sòl. 

35. Analitzar els problemes ambientals produïts per la desforestació, agricultura i ramaderia. 

36. Comprendre les característiques del sistema litoral. 

37. Analitzar i valorar l'evolució dels recursos pesquers. 

38. Establir l'alt valor ecològic de els hàbitats litorals. 

39. Valorar la conservació de les zones litorals. 

40. Establir diferències entre el desenvolupament incontrolat, el conservacionisme i el 
desenvolupament sostenible. 

41. Conèixer alguns instruments d’avaluació ambiental. 

42. Determinar l'origen dels residus valorant la seva gestió. 

43. Interpretar matrius senzilles per a l’ordenació del territori. 

44. Conèixer els principals organismes nacionals i internacionals en matèria mediambiental. 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
A les tres avaluacions els alumnes realitzaran dues proves escrites. La primera englobarà la matèria de 
tres unitats, i la segona de dues unitats. A més realitzaran activitats de tipus pràctic, amb l’ajut de les 
tecnologies de la informació i la comunicació, tractant dades i/o extraient conclusions sobre un 
problema ambiental concret.  

La qualificació de l’alumne a la matèria de Ciències de la Terra i del Medi Ambient es calcularà tenint 
en compte els següents percentatges: 

Activitats: 20% 
 
Proves escrites: 50% 

Primera i segona avaluacions: Prova escrita 1: 40% - Prova escrita 2: 40% 
Tercera avaluació: Prova escrita 1: 50% - Prova escrita 2: 30% 
 

Quan es realitzin proves escrites, en aquestes es podran plantejar preguntes de definició de conceptes, 
de relació entre conceptes, de deducció a partir de dades o de principis teòrics, de representació o 
identificació d’estructures a partir de dibuixos esquemàtics, de representació i interpretació de gràfics, 
etc. 

A la correcció de les proves i els treballs escrits es valorarà: 

 La claredat i la concisió en l’explicació dels conceptes. 

 La sintaxi, ortografia i presentació correctes. 

 La capacitat d’establir relacions entre diferents conceptes. 

 La capacitat de sintetitzar i esquematitzar que es manifesti en les respostes. 

 El grau de rigor emprat en definir els conceptes. 

 La utilització d’eines com ara dibuixos, guions, esquemes, etc., per aclarir les respostes. 
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Qualificacions de les avaluacions: La qualificació de l’alumne a una avaluació s’obtindrà calculant la 
mitjana (ponderada, segons s’ha indicat abans) de les qualificacions de les diferents activitats 
avaluades. Les qualificacions al batxillerat són valors numèrics del 0 al 10 sense decimals, de manera 
que sempre que s’obtingui la mitjana d’un seguit de qualificacions i aquesta sigui un nombre decimal, 
es procedirà a arrodonir-lo. Es tindrà en compte l’actitud mostrada per l’alumne per matitzar en sentit 
positiu o negatiu el resultat de la mitjana de les activitats d’avaluació a l’hora de procedir a 
l’arrodoniment. 

Es considera qualificació negativa aquella que és inferior a 5 punts. 

La qualificació final del curs de cada alumne s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les 
qualificacions obtingudes a les tres avaluacions, i arrodonint-la com en el cas de les qualificacions de 
cada avaluació. Aquesta qualificació, però, serà negativa si l’alumne té qualificació negativa en alguna 
de les tres avaluacions. 

Prova global de maig: Els alumnes que hagin aprovat les tres avaluacions del curs, podran millorar la 
seva nota final realitzant al maig una prova escrita referida als continguts de tot el curs. Es procedirà a 
calcular la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en aquesta prova i les qualificacions de les 
tres avaluacions, amb l’arrodoniment que correspongui. Si aquesta mitjana supera la qualificació final 
de l’alumne calculada segons s’indica en el paràgraf anterior, aquesta nova qualificació serà la 
qualificació final de l’alumne al curs. En cas contrari, l’alumne conservarà la qualificació final anterior 
a la prova de maig. 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació d’avaluacions pendents 

En cas de qualificació negativa a la primera o a la segona avaluació, l’alumne realitzarà, a l’inici de 
l’avaluació següent, una prova escrita de recuperació. Si la qualificació obtinguda en aquesta prova 
supera a la qualificació obtinguda a l’avaluació, aquesta serà substituïda per la qualificació de la prova 
de recuperació a efectes d’obtenció de la qualificació final del curs.  

Per aquells alumnes que, en acabar la tercera avaluació al maig tinguin qualificació negativa a alguna 
de les tres avaluacions, hi haurà unes proves de recuperació al maig, referides als continguts de les 
avaluacions suspeses, i que permetran recuperar aquestes qualificacions negatives. Hi haurà una 
prova específica per a cada avaluació, referida als continguts corresponents. Per a recuperar 
avaluacions caldrà obtenir una qualificació igual o superior a cinc punts (sobre 10) en les proves de 
recuperació de maig. Les proves de recuperació de maig tindran lloc el mateix dia i hora que la prova 
global de maig que permet millorar nota que es comenta en el punt anterior. 

Convocatòria de setembre 

Si en acabar les proves de recuperació de maig l’alumne encara té alguna avaluació pendent, la 
matèria quedarà pendent per a la convocatòria extraordinària de setembre. Els alumnes que tinguin la 
matèria pendent per setembre, encara que sigui per una sola avaluació pendent, hauran de recuperar 
tota l’assignatura. 

Si la matèria ha quedat pendent per a la convocatòria de setembre, l’alumne rebrà al juny un pla de 
treball durant l’estiu, amb una sèrie d’activitats recomanades. Al setembre l’alumne realitzarà una prova 
de recuperació. La qualificació obtinguda en aquesta prova serà la qualificació final de l’alumne al curs. 
Si aquesta qualificació és negativa, la matèria quedarà pendent. 

Matèries pendents de cursos anteriors 

Com que es tracta d’una matèria de segon de Batxillerat, no existeix la possibilitat que hi hagi alumnes 
amb aquesta matèria pendent de cursos anteriors. 
 


