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1. OBJECTIUS 

 
1. Comprendre les grans idees de la ciència i utilitzar-les per a interpretar fets rellevants de la vida 

quotidiana així com per a analitzar i valorar les repercussions del desenvolupament tecnocientífic. 
 
2. Utilitzar conceptes i estratègies pròpies del treball científic, ja sigui manipulant o a través de 

simulacions, per a plantejar preguntes rellevants i obtenir conclusions a partir d’evidències i proves 
experimentals, amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre canvis en la 
natura, produïts o no per les persones. 

 
3. Comprendre missatges de contingut científic, elaborar i comunicar, utilitzant el llenguatge oral i 

escrit i fent servir, quan calgui, altres llenguatges i recursos, especialment els provinents de les TIC, 
que puguin ajudar a fer la comunicació més eficaç. 

 
4. Cercar i seleccionar informació sobre temes científics, utilitzant diferents mitjans i fonts, valorar-la 

críticament i emprar-la per a orientar i fonamentar les pròpies opinions i actuacions. 
 
5. Cooperar en grups socialment heterogenis en la resolució de problemes abordables amb els 

conceptes i procediments propis de les ciències, demostrant iniciativa i creativitat en el 
plantejament de propostes i ajudant els companys i companyes en la regulació de les dificultats que 
es manifesten. 

 
6. Tendir a actuar en funció d’actituds i hàbits favorables a la cura i promoció de la salut individual i 

comunitària fonamentats en els coneixements bàsics científics, utilitzant estratègies que permetin 
enfrontar-se als riscos de la societat actual en aspectes relacionats amb l’alimentació, les 
addiccions, la sexualitat i la prevenció de les malalties en general. 

 
7. Analitzar i valorar la importància d’utilitzar els coneixements científics i les interaccions de la ciència 

i la tecnologia, per a satisfer les necessitats humanes i per a participar en la presa de decisions 
sobre problemes locals i globals als quals s’enfronta la societat en vistes a assegurar un futur més 
sostenible. 

 
8. Reconèixer que per a l’exercici de moltes professions es necessiten coneixements científics i saber  

aplicar processos propis d’aquest camp del saber. 
 
9. Analitzar críticament qüestions científiques socialment controvertides, argumentar les opinions 

pròpies tenint en compte les dels altres i aportant evidències i raons fonamentades en el 
coneixement científic, i tendir a actuar de manera conseqüent, responsable i solidària. 

 
10. Reconèixer la naturalesa de la ciència i situar els coneixements científics més importants en un 

context històric, per comprendre tant la gènesi dels conceptes i teories fonamentals, com les 
interaccions entre la ciència, la tecnologia i la societat. 
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

Nota: La numeració de les unitats correspon als números del llibre de text.  
 
PRIMERA AVALUACIÓ 

1. L’ésser humà i la salut 
2. La nutrició 
3. L’alimentació 

 
SEGONA AVALUACIÓ 

4. La relació: percepció i anàlisi 
5. La relació: resposta 
6. Reproducció 

 
TERCERA AVALUACIÓ 

7. La dinàmica interna de la Terra 
8. La dinàmica externa de la Terra 
9. El medi natural 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Bloc 1. Habilitats, destreses i estratègies. La metodologia científica. 
1. Utilitzar adequadament el vocabulari científic en un context precís i adequat al seu nivell. 
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 i la salut. 

3.Seleccionar i categoritzar el material bàsic de laboratori i fer-ne un ús correcte.  
4. Realitzar un treball experimental amb ajuda d'un guió de pràctiques de laboratori o de camp, 

descrivint la seva execució i interpretant els seus resultats. 
 
Bloc 2. Les persones i la salut. Promoció de la salut. 
1. Catalogar els diferents nivells d'organització de la matèria viva: cèl·lules, teixits, òrgans i aparells o 

sistemes, i diferenciar les principals estructures cel·lulars i les funcions. 
2. Diferenciar els teixits més importants de l'ésser humà i la seva funció. 
3. Descobrir, a partir del coneixement del concepte de salut i malaltia, els factors que els determinen. 
4. Classificar les malalties i valorar la importància dels estils de vida per prevenir-les. 
5. Determinar les malalties infeccioses i no infeccioses més comuns que afecten a la població, i les 

causes, prevenció i tractaments. 
6. Identificar hàbits saludables com a mètode de prevenció de les malalties. 
7. Determinar el funcionament bàsic del sistema immune, així com les contínues aportacions de les 

ciències biomèdiques. 
8. Reconèixer i transmetre la importància que té la prevenció com a pràctica habitual i integrada en les 

seves vides i les conseqüències positives de la donació de cèl·lules, sang i òrgans. 
9. Investigar les alteracions produïdes per diferents tipus de substàncies addictives i elaborar propostes 

de prevenció i control. 
10. Reconèixer les conseqüències en l'individu i en la societat en seguir conductes de risc. 
11. Reconèixer la diferència entre alimentació i nutrició i diferenciar els principals nutrients i les seves 

funcions bàsiques. 
12. Relacionar les dietes amb la salut, a través d'exemples pràctics. 
13. Argumentar la importància d'una bona alimentació i l'exercici físic en la salut. 
14. Explicar els processos fonamentals de la nutrició, utilitzant esquemes gràfics dels diferents aparells 

que hi intervenen. 
15. Associar quina fase del procés de nutrició realitza cada un dels aparells implicats en aquest procés. 
16. Indagar sobre les malalties més habituals en els aparells relacionats amb la nutrició, de quines són 

les seves causes i de la manera de prevenir-les. 
17. Identificar els components dels aparells digestiu, circulatori, respiratori i excretor i conèixer el seu 

funcionament 
18. Reconèixer i diferenciar els òrgans dels sentits i les cures de l'oïda i la vista. 
19. Explicar la missió integradora del sistema nerviós davant de diferents estímuls, i descriure el seu 
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funcionament. 
20. Associar les principals glàndules endocrines amb les hormones que sintetitzen i la funció que 

exerceixen. 
21. Relacionar funcionalment al sistema neuroendocrí. 
22. Identificar els principals ossos i músculs de l'aparell locomotor. 
23. Analitzar les relacions funcionals entre ossos i músculs. 
24. Detallar quins són i com es prevenen les lesions més freqüents en l'aparell locomotor. 
25. Referir els aspectes bàsics de l'aparell reproductor, diferenciant entre sexualitat i reproducció. 

Interpretar dibuixos i esquemes de l'aparell reproductor. 
26. Reconèixer els aspectes bàsics de la reproducció humana i descriure els esdeveniments 

fonamentals de la fecundació, embaràs i part. 
27. Comparar els diferents mètodes anticonceptius, classificar-los segons la seva eficàcia i reconèixer 

la importància d'alguns ells en la prevenció de malalties de transmissió sexual. 
28. Recopilar informació sobre les tècniques de reproducció assistida i de fecundació in vitro, per 

argumentar el benefici que va suposar aquest avenç científic per a la societat. 
29. Valorar i considerar la seva pròpia sexualitat i la de les persones que l'envolten, transmetent la 

necessitat de reflexionar, debatre, considerar i compartir 
 
Bloc 3. El relleu terrestre i la seva evolució. 
1. Identificar algunes de les causes que fan que el relleu difereixi d'uns llocs a uns altres. 
2. Relacionar els processos geològics externs amb l'energia que els activa i diferenciar-los dels 

processos interns. 
3. Analitzar i predir l'acció de les aigües superficials i identificar les formes d'erosió i dipòsits més 

característiques. 
4. Valorar la importància de les aigües subterrànies, justificar la seva dinàmica i la seva relació amb les 

aigües superficials. 
5. Analitzar la dinàmica marina i la seva influència en el modelatge litoral. 
6. Relacionar l'acció eòlica amb les condicions que la fan possible i identificar algunes formes 

resultants. 
7. Analitzar l'acció geològica de les glaceres i justificar les característiques de les formes d'erosió i 

dipòsit resultants. 
8. Indagar els diversos factors que condicionen el modelatge del paisatge a les zones properes de 

l'alumnat. 
9. Reconèixer l'activitat geològica dels éssers vius i valorar la importància de l'espècie humana com a 

agent geològic extern. 
10. Diferenciar els canvis en la superfície terrestre generats per l'energia de l'interior terrestre dels 

d'origen extern. 
11. Analitzar les activitats sísmica i volcànica, les característiques i els efectes que generen. 
12. Relacionar les activitats sísmica i volcànica amb la dinàmica de l'interior terrestre i justificar la seva 

distribució planetària. 
13. Valorar la importància de conèixer els riscos sísmic i volcànic i les formes de prevenir-los. 
 
Bloc 4. Els ecosistemes.  
1. Diferenciar els diferents components d'un ecosistema . 
2. Identificar en un ecosistema  els factors desencadenants de desequilibris i establir estratègies per 

restablir l'equilibri del mateix. 
3. Reconèixer i difondre accions que afavoreixen la conservació del medi ambient. 
4. Analitzar els components del sòl i esquematitzar les relacions que s'estableixen entre ells.  
5. Valorar la importància del sòl i els riscos que comporta la seva sobreexplotació, degradació o 

Pèrdua. 
 
Bloc 5. Projecte de recerca. 
1. Planejar, aplicar i integrar les destreses i habilitats pròpies del treball científic. 
2. Elaborar hipòtesis i contrastar-les a través de l'experimentació o l'observació i l'argumentació. 
3. Utilitzar fonts d'informació variada, i discriminar i decidir sobre elles i els mètodes emprats per a la 

seva obtenció. 
4. Participar, valorar i respectar el treball individual i en equip. 
5. Exposar i defensar en públic el projecte d'investigació realitzat. 
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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 als exàmens i un 30% a les altres activitats a 
valorar (informes de pràctiques, treballs i exposicions orals, etc). Es tindrà en compte que s’hagin 
complert els criteris d’avaluació citats en l’apartat 4.  

Pel que fa a l’actitud es valoraran els següents ítems comuns per totes les matèries: 
- Portar el material a classe. 
- Comportament a classe (respecte, participació, ...) 
- Presentació de la llibreta. 
- Rendiment (esforç, constància, ...) 

 
A més, hi ha un ítem específic del departament de ciències per valorar l’actitud: 

- Treball al laboratori: treball en grup, tenir cura del material, respectar les normes d’ús i 
seguretat, comportament en els desplaçaments) Aquest ítem s’avaluarà sempre que hi hagi 
activitats al laboratori. 
 

Faltes d’ortografia: Pel que fa a les activitats avaluatives, només es tindran en compte les faltes 
d’ortografia d’aquelles paraules pròpies de la matèria de Biologia i Geologia. Una falta d’ortografia 
repetida només comptabilitzarà una vegada. Es baixarà 0,1 punt per cada falta fins un màxim de 0,5 
punts, o fins que la qualificació de l’activitat arribi a 5 punts. Només es descomptaran les faltes en el 
cas que l’activitat avaluativa estigui aprovada. 

La qualificació de l’alumne s’obtindrà calculant la mitjana 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 a la convocatòria extraordinària.  

.  

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. La qualificació de la recuperació 
serà: 80% la prova escrita i un 20% les feines entregades. 

 
Convocatòria extraordinària: 

Al final del curs hi haurà una convocatòria extraordinària. En aquesta convocatòria, l’alumne 
s’haurà d’avaluar de tots els continguts de la matèria impartida durant el curs. Se li donaran 
recomanacions per poder preparar millor l’activitat avaluativa de recuperació (serà una activitat de 
mínims). A més a més, si el profesor/a ho considera oportú 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 proves escrites i 
entregar dos treballs. La data de les proves i l'entrega del treball vindrà marcada pel calendari de 
l'escola. Les proves escrites tindran un pes del 70% mentre que els treballs de reforç tindran un pes 
del 30 %. La qualificació de la recuperació no superarà el 5. 


