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ETAPA Secundària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA BIOLOGIA I GEOLOGIA 

GRUP/GRUPS B1A 

PROFESSOR/S LOURDES CIRERA VILASECA 

DATA ELABORACIÓ: 30/09/21 

 

1. OBJECTIUS 

 
L’ensenyament de la Biologia i Geologia en el batxillerat tindrà com a finalitat el 
desenvolupament de les següents capacitats: 
 

1. Conèixer els conceptes, teories i models més importants i generals de la biologia i la 
geologia, de forma que permet tenir una visió global del camp de coneixement que 
escometen i una possible explicació dels fenòmens naturals, aplicant aquests 
coneixements a situacions reals i quotidianes. 

2. Conèixer les dades que es tenen de l’ interior de la Terra i elaborar amb elles una 
hipòtesi explicativa sobre la seva composició, el seu procés de formació i la seva 
dinàmica. 

3. Reconèixer la coherència que ofereix la teoria de la tectònica de plaques i la visió 
globalitzadora i unificant  que proposa en l’explicació de fenòmens com el 
desplaçament dels continents, la formació de serralades i roques i el dinamisme intern 
del planeta, així com la seva contribució a l’explicació de la distribució dels éssers vius. 

4. Realitzar una aproximació als diversos models d’organització dels éssers vius, 
intentant comprendre la seva estructura i funcionament com una possible resposta als 
problemes de supervivència en un entorn determinat. 

5. Entendre el funcionament dels éssers vius com a diferents estratègies adaptatives al 
medi ambient. 

6. Comprendre la visió explicativa que ofereix la teoria de la evolució a la diversitat dels 
éssers vius, integrant els esdeveniments puntuals de crisi que senyala la geologia, per 
arribar a la proposta de l’equilibri puntuat.  

7. Conèixer les característiques químiques i propietats de les molècules bàsiques que 
configuren l’estructura cel·lular per a comprendre la seva funció en els processos 
biològics. 

8. Interpretar la cèl·lula com la unitat estructural, funcional i genètica dels éssers vius, 
conèixer els seus diferents models d’organització i la complexitat de les funcions 
cel·lulars. 

9. Integrar la dimensió social i tecnològica de la biologia i la geologia, entenent els 
avantatges i problemes que el seu desenvolupament planteja al medi natural, a l’ésser 
humà i a la societat, per a contribuir a la conservació i protecció del patrimoni natural.   

10. Utilitzar amb certa autonomia destreses d’investigació, tant documentals com 
experimentals ( plantejar problemes, formular i contrastar hipòtesis, realitzar 
experiències, etc.), reconeixent el caràcter de la ciència com un procés canviant i 
dinàmic. 
 

Desenvolupar actituds que s’associen al treball científic, tals com la recerca d’informació, la 
capacitat crítica, la necessitat de verificació dels fets, el qüestionament del que és evident i 
l’obertura davant noves idees, el treball en equip, l’aplicació i difusió dels coneixements, etc., 
amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la comunicació quan sigui posible. 
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
PRIMERA AVALUACIÓ  

 

BLOC 1:  Estructura i composició de la Terra 
Unitat 1.  
Anàlisi i interpretació dels mètodes d'estudi de la Terra.  
Estructura de l'interior terrestre: Capes que es diferencien en funció de la seva composició i 
en funció de la seva mecànica. 
Dinàmica litosfèrica.  
Evolució de les teories des de la Deriva continental fins la tectònica de plaques. 
Aportacions de les noves tecnologies en la investigació del nostre planeta. 
Unitat 2 
Minerals i roques. Conceptes. Classificació genètica de les roques. 
 
 

 
 

BLOC 2:  Els processos geològics i petrogènics  
 
Unitat 1  
Magmatisme: Classificació de les roques magmàtiques. Roques magmàtiques d'interès. El 
magmatisme en la tectònica de plaques. 
 
Metamorfisme: Processos metamòrfics. Fisicoquímica del metamorfisme, tipus de 
metamorfisme. Classificació de les roques metamòrfiques. El metamorfisme en la tectònica de 
plaques. 
 
Processos sedimentaris. Les fàcies sedimentàries: identificació i interpretació. Classificació i 
gènesi de les principals roques sedimentàries. 
 
La deformació en relació a la tectònica de plaques. Comportament mecànic de les roques. 
Tipus de deformació: plecs i falles. 
 

 

BLOC 3 : Història de la Terra   
 
Unitat 1  
Estratigrafia: concepte i objectius. Principis fonamentals. Definició d'estrat. 
Datacions relatives i absolutes: estudi de talls geològics senzills. 
Unitat 2  
Grans divisions geològiques: La taula del temps geològic. 
Principals esdeveniments en la història geològica de la Terra. 
Orogènies. 
Extincions massives i les seves causes naturals. 
  

 
SEGONA AVALUACIÓ  
 

BLOC 4  : Els éssers vius: composició i funció.   
Unitat 1  
Característiques dels éssers vius i els nivells d'organització.  
Unitat 2  
Els components químics dels éssers vius: Concepte de bioelements i biomolècules 
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inorgàniques i orgàniques.  
Estructura i funcions biològiques de les biomolècules inorgàniques i orgàniques. (aigua, sals 
minerals, glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics). 
  

 

BLOC 5 : L'organització cel•lular   
Unitat 1  
Models d'organització cel•lular: cèl•lula procariota i eucariota. Cèl•lula animal i cèl•lula vegetal. 
Estructura i funció dels orgànuls cel•lulars. 
Unitat 2  
El cicle cel•lular. La divisió cel•lular: la mitosi i la meiosi. Importància en l'evolució dels éssers 
vius. 
Planificació i realització de pràctiques de laboratori. 
 
  

 

BLOC  6 : Histologia   
Unitat 1  
Concepte de teixit, òrgan, aparell i sistema. 
Principals teixits animals: estructura i funció. 
Unitat 2 
Principals teixits vegetals: estructura i funció. Observacions microscòpiques de teixits animals 
i vegetals. 

 
TERCERA AVALUACIÓ  
 

BLOC 7  : La biodiversitat   
Unitat 1  
Biodiversitat dels grups taxonòmics d’éssers vius. Classificació i nomenclatura. 
Unitat 2  
Les grans zones biogeogràfiques. 
Patrons de distribució. Els principals biomes. 
Factors que influeixen en la distribució dels éssers vius: geològics i biològics. 
Unitat 3  
La conservació de la biodiversitat. 
El factor antròpic en la conservació de la biodiversitat. 
  

 
 

BLOC 8  :  Les plantes: les seves funcions, i adaptacions al medi   
Unitat 1 
Funcions de nutrició en les plantes. Procés d'obtenció i transport dels nutrients. 
Transport de la saba elaborada. 
La fotosíntesi. 
Funcions de relació en les plantes. Els tropismes i les nàsties. Les hormones vegetals. 
Funcions de reproducció en els vegetals. Tipus de reproducció.  
Els cicles biològics més característics de les plantes. La llavor i el fruit. 
Les adaptacions dels vegetals al medi. 
Aplicacions i experiències pràctiques.  

 
 

BLOC 9 :  Els animals: les seves funcions, i adaptacions al medi  
Unitat 1  
Funcions de nutrició en els animals. El transport de gasos i la respiració. L'excreció. 
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Funcions de relació en els animals. Els receptors i els efectors. El sistema nerviós i l'endocrí. 
L'homeòstasi. 
Unitat 2  
La reproducció en els animals. Tipus de reproducció. Avantatges i inconvenients.  
Els cicles biològics més característics dels animals. La fecundació i el desenvolupament 
embrionari. 
Les adaptacions dels animals al medi. 
Aplicacions i experiències pràctiques. 

 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 
Bloc 1. Estructura i composició de la Terra  

 
1. Interpretar els diferents mètodes d'estudi 
de la Terra, identificant-ne les aportacions i 
limitacions. 
2. Identificar les capes que conformen 
l'interior del planeta d'acord amb la seva 
composició, diferenciar-les de les que 
s'estableixen en funció de la seva 
mecànica i marcar les discontinuïtats i 
zones de transició. 
3. Precisar els diferents processos que 
condicionen la seva estructura actual. 
4. Comprendre la teoria de la deriva 
continental de Wegener i la seva 
rellevància per al desenvolupament de la 
teoria de la tectònica de plaques. 
 5. Classificar les vores de plaques 
litosfèriques, assenyalant els processos 
que ocorren entre ells. 
 6. Aplicar els avanços de les noves 
tecnologies en la investigació geològica. 
7. Seleccionar i identificar els minerals i els 
tipus de roques més freqüents, 
especialment aquells utilitzats en edificis, 
monuments i altres aplicacions d'interès 
social o industrial. 
 

 
1.1. Caracteritza els mètodes d'estudi de la 
Terra en base als procediments que utilitza 
ja les seves aportacions i limitacions. 
2.1. Resumeix l'estructura i composició de 
l'interior terrestre, distingint les seves 
capes, així com les discontinuïtats i zones 
de transició entre elles.  
2.2. Situa en mapes i esquemes les 
diferents capes de la Terra, identificant les 
discontinuïtats que permeten diferenciar-
les. 
2.3. Analitza el model geoquímic i 
geodinàmic de la Terra, contrastant el que 
aporta cada un d'ells al coneixement de 
l'estructura de la Terra. 
 3.1. Detalla i enumera processos que han 
donat lloc a l'estructura actual del planeta. 
 4.1. Indica les aportacions més rellevants 
de la deriva continental, per al 
desenvolupament de la teoria de la 
tectònica de plaques. 
5.1. Identifica els tipus de vores de plaques 
explicant els fenòmens associats a ells. 
 6.1. Distingeix mètodes desenvolupats 
gràcies a les noves tecnologies, associant-
los amb la investigació d'un fenomen 
natural. 
7.1. Identifica les aplicacions d'interès 
social o industrial de determinats tipus de 
minerals i roques. 
 
 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 
Bloc 2.  Els processos geològics i petrogènics. 
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1. Relacionar el magmatisme i la tectònica 
de plaques. 
2. Categoritzar els diferents tipus de 
magmes en base al seu composició i 
distingir els factors que influeixen en el 
magmatisme. 
3. Reconèixer la utilitat de les roques 
magmàtiques analitzant les seves 
característiques, tipus i utilitats. 
4. Establir les diferències d'activitat 
volcànica, associant-les al tipus de magma. 
5. Diferenciar els riscos geològics derivats 
dels processos interns. Vulcanisme i 
sismicitat. 
 6. Detallar el procés de metamorfisme, 
relacionant els factors que l'afecten i els 
seus tipus. 
7. Identificar roques metamòrfiques a partir 
de les seves característiques i utilitats. 
 8. Relacionar estructures sedimentàries i 
ambients sedimentaris. 
9. Explicar la diagènesi i les seves fases. 
10. Classificar les roques sedimentàries 
aplicant els seus diferents orígens com a 
criteri. 
11. Analitzar els tipus de deformació que 
experimenten les roques, establint la seva 
relació amb els esforços a què es veuen 
sotmeses. 
12. Representar els elements d'un plec i 
d'una falla. 
 

1.1. Explica la relació entre el magmatisme 
i la tectònica de plaques, coneixent les 
estructures resultants de l'emplaçament 
dels magmes en profunditat i en superfície.  
2.1. Discrimina els factors que determinen 
els diferents tipus de magmes, classificant 
atenent a la seva composició. 
 3.1. Diferencia els diferents tipus de 
roques magmàtiques, identificant, amb 
ajuda de claus, les més freqüents i 
relacionant la seva textura amb el seu 
procés de formació. 
4.1. Relaciona els tipus d'activitat volcànica 
amb les característiques del magma, 
diferenciant els diferents productes emesos 
en una erupció volcànica. 
 5.1. Analitza els riscos geològics derivats 
dels processos interns. Vulcanisme i 
sismicitat. 
6.1. Classifica el metamorfisme en funció 
dels diferents factors que el condicionen. 
7.1. Ordena i classifica les roques 
metamòrfiques més freqüents de l'escorça 
terrestre, relacionant la seva textura amb el 
tipus de metamorfisme experimentat. 
 8.1. Detalla i discrimina les diferents fases 
del procés deformació d'una roca 
sedimentària. 
 9.1. Descriu les fases de la diagènesi. 
10.1. Ordena i classifica les roques 
sedimentàries més freqüents de l'escorça 
terrestre en base al seu origen. 
11.1. Associa els tipus de deformació 
tectònica amb els esforços a què se 
sotmeten les roques i amb les propietats 
d'aquestes. 
11.2. Relaciona els tipus d'estructures 
geològiques amb la tectònica de plaques. 
12.1. Distingeix els elements d'un plec, 
classificant atenent a diferents criteris. 
12.2. Reconeix i classifica els diferents 
tipus de falla, identificant els elements que 
la constitueixen. 
 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 
Bloc 3:  Història de la Terra 

 
1. Deduir a partir de mapes topogràfics i 
talls geològics d'una zona determinada, 
l'existència d'estructures geològiques i la 
seva relació amb el relleu. 
  2. Aplicar criteris cronològics per a la 

 
1.1. Interpreta i realitza mapes topogràfics i 
talls geològics senzills. 
2.1. Interpreta talls geològics i determina 
l'antiguitat dels seus estrats, les 
discordances i la història geològica de la 
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datació relativa de formacions geològiques 
i deformacions localitzades en un tall 
geològic. 
  3. Interpretar el procés de fossilització i 
els canvis que es produeixen. 

regió. 
3.1. Categoritza els principals fòssils guia, 
valorant la seva importància per a 
l'establiment de la història geològica de la 
Terra. 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 
Bloc 4: Els éssers vius: composició i funció. 

 
1. Especificar les característiques que 
defineixen els éssers vius. 
2. Distingir bioelement, oligoelement i 
biomolècula. 
3. Diferenciar i classificar els diferents tipus 
de biomolècules que constitueixen la 
matèria viva i relacionant-les amb les seves 
respectives funcions biològiques a la 
cèl•lula. 
4. Diferenciar cadascun dels monòmers 
constituents de les macromolècules 
orgàniques. 
5. Reconèixer algunes macromolècules la 
forma espacial està directament 
relacionada amb la funció que exerceixen. 

 
1.1. Descriu les característiques que 
defineixen els éssers vius: funcions de 
nutrició, relació i reproducció. 
  2.1. Identifica i classifica els diferents 
bioelements i biomolècules presents en els 
éssers vius. 
  3.1. Distingeix les característiques 
químiques i propietats de les molècules 
bàsiques que configuren l'estructura 
cel•lular, destacant la uniformitat molecular 
dels éssers vius. 
  4.1. Identifica cada un dels monòmers 
constituents de les macromolècules 
orgàniques. 
  5.1. Associa biomolècules amb la seva 
funció biològica d'acord amb la seva 
estructura tridimensional. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 
Bloc 5: L'organització cel•lular 

 
1. Distingir una cèl•lula procariota d'una 
eucariota i una cèl•lula animal d'una 
vegetal, analitzant les semblances i 
diferències. 
2. Identificar els orgànuls cel•lulars, 
descrivint la seva estructura i funció. 
3. Reconèixer les fases de la mitosi i 
meiosi argumentant la seva importància 
biològica. 
4. Establir les analogies i diferències 
principals entre els processos de divisió 
cel•lular mitòtica i meiòtica. 

 
1.1. Interpreta la cèl•lula com una unitat 
estructural, funcional i genètica dels éssers 
vius. 
1.2. Perfila cèl•lules procariotes i 
eucariotes i nomena les seves estructures. 
2.1. Representa esquemàticament els 
orgànuls cel•lulars, associant cada orgànul 
amb la seva funció o funcions. 
 2.2. Reconeix mitjançant microfotografies 
o preparacions microscòpiques cèl•lules 
animals i vegetals. 
3.1. Descriu els esdeveniments 
fonamentals en cadascuna de les fases de 
la mitosi i meiosi. 
4.1. Selecciona les principals analogies i 
diferències entre la mitosi i la meiosi. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 
Bloc 6: Histologia 

 
1. Diferenciar els diferents nivells 
d'organització cel•lular interpretant com 
s'arriba al nivell tissular. 

 
1.1. Identifica els diferents nivells 
d'organització cel•lular i en determina les 
avantatges per als éssers pluricel•lulars. 
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2. Reconèixer l'estructura i composició dels 
teixits animals i vegetals  
3. Associar imatges microscòpiques amb el 
teixit al qual pertanyen. 

2.1. Selecciona les cèl•lules 
característiques de cada un dels teixits 
animals i vegetals més importants. 
2.2. Sintetitza en una frase la funció o 
definició de les cèl•lules característiques de 
cadascun dels teixits animals i vegetals 
més importants. 
3.1. Relaciona imatges microscòpiques 
amb el teixit al qual pertanyen. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 
Bloc 7: La biodiversitat 

1. Conèixer els grans grups taxonòmics 
d'éssers vius. 
2. Interpretar els sistemes de classificació i 
nomenclatura dels éssers vius. 
 3. Definir el concepte de biodiversitat i 
conèixer els principals índexs de càlcul de 
diversitat biològica. 
4. Conèixer les característiques dels tres 
dominis i els cinc regnes en què es 
classifiquen els éssers vius. 
 5. Situar les grans zones biogeogràfiques i 
els principals biomes. 
 6. Relacionar les zones biogeogràfiques 
amb les principals variables climàtiques. 
7. Interpretar mapes biogeogràfics i 
determinar les formacions vegetals 
corresponents. 
8. Valorar la importància de la latitud, 
l'altitud i altres factors geogràfics en la 
distribució de les espècies. 
 9. Relacionar la biodiversitat amb el 
procés evolutiu. 
10. Descriure el procés d'especiació i 
enumerar els factors que el condicionen. 
11. Reconèixer la importància 
biogeogràfica de la Península Ibèrica en el 
manteniment de la biodiversitat. 
12. Conèixer la importància de les illes com 
a llocs que contribueixen a la biodiversitat 
ia l'evolució de les espècies. 
13. Definir el concepte d'endemisme i 
conèixer els principals endemismes de la 
flora i la fauna espanyoles. 
14. Conèixer les aplicacions de la 
biodiversitat en camps com la salut, la 
medicina, l'alimentació i la indústria. 
15. Conèixer les principals causes de 
pèrdua de biodiversitat, així com les 
amenaces més importants per a l'extinció 
d'espècies 
16. Enumerar les principals causes 
d'origen antròpic que alteren la 
biodiversitat. 

1.1. Identifica els grans grups taxonòmics 
dels éssers vius. 
1.2. Aprecia el regne vegetal com a 
desencadenant de la biodiversitat. 
2.1. Coneix i utilitza claus dicotòmiques o 
altres mitjans per a la identificació i 
classificació de diferents espècies 
d'animals i plantes. 
3.1. Coneix el concepte de biodiversitat i 
relaciona aquest concepte amb la varietat i 
abundància d'espècies. 
 3.2. Resol problemes de càlcul d'índexs de 
diversitat. 4.1. Reconeix els tres dominis i 
els cinc regnes en què s'agrupen els 
éssers vius. 
 4.2. Enumera les característiques de cada 
un dels dominis i dels regnes en què es 
classifiquen els éssers vius. 
 5.1. Identifica els grans biomes i situa 
sobre el mapa les principals zones 
biogeogràfiques. 
5.2. Diferencia els principals biomes i 
ecosistemes terrestres i marins. 
6.1. Reconeix la influència del clima en la 
distribució de biomes i espècies. 
6.2. Identifica les principals variables 
climàtiques que influeixen en la distribució 
dels grans biomes. 
7.1. Interpreta mapes biogeogràfics i de 
vegetació. 
7.2. Associa i relaciona les principals 
formacions vegetals amb els biomes 
corresponents. 
 8.1. Relaciona la latitud, l'altitud, la 
continentalitat, la insularitat i les barreres 
orogèniques i marines amb la distribució de 
les espècies. 
9.1. Relaciona la biodiversitat amb el 
procés de formació d'espècies mitjançant 
canvis evolutius. 
9.2. Identifica el procés de selecció natural 
i la variabilitat individual com a factors clau 
en l'augment de biodiversitat. 10.1. 
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17. Comprendre els inconvenients produïts 
pel trànsit d'espècies exòtiques i per 
l'alliberament al medi d'espècies 
al•lòctones o invasores. 
18. Descriure les principals espècies i 
valorar la biodiversitat d'un ecosistema 
proper. 

Enumera les fases de l'especiació. 
10.2. Identifica els factors que afavoreixen 
l'especiació. 
11.1. Situa la Península Ibèrica i reconeix 
la seva ubicació entre dues àrees 
biogeogràfiques diferents. 
11.2. Reconeix la importància de la 
Península Ibèrica com a mosaic 
d'ecosistemes. 
11.3. Enumera els principals ecosistemes 
de la Península Ibèrica i les seves espècies 
més representatives. 
12.1. Enumera els factors que afavoreixen 
l'especiació a les illes. 
12.2. Reconeix la importància de les illes 
en el manteniment de la biodiversitat. 
13.1. Defineix el concepte d'endemisme o 
espècie endèmica. 
13.2. Identifica els principals endemismes 
de plantes i animals a Espanya 
especialment per la seva abundància i 
importància els relacionats amb la 
insularitat. 
14.1. Enumera els avantatges que es 
deriven del manteniment de la biodiversitat 
per a l'ésser humà. 
15.1. Enumera les principals causes de 
pèrdua de biodiversitat. 
15.2. Coneix les principals amenaces que 
planen sobre les espècies i que fomenten 
la seva extinció. 
16.1. Enumera les principals causes de 
pèrdua de biodiversitat derivades de les 
activitats humanes. 
16.2. Indica les principals mesures que 
redueixen la pèrdua de biodiversitat. 
17.1. Coneix els principals efectes derivats 
de la introducció d'espècies al•lòctones en 
els ecosistemes. 
18.1. Dissenya experiències per a l'estudi 
d'ecosistemes i la valoració de la seva 
biodiversitat. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 
Bloc 8: Les plantes: les seves funcions, i adaptacions al medi 

 
1. Descriure com es realitza l'absorció 
d'aigua i sals minerals. 
2. Conèixer la composició de la saba bruta 
i els seus mecanismes de transport. 
3. Explicar els processos de transpiració, 
intercanvi de gasos i gutación. 
 4. Conèixer la composició de la saba 
elaborada i els seus mecanismes de 
transport. 

 
1.1. Descriu l'absorció de l'aigua i les sals 
minerals. 
2.1. Coneix la composició de la saba bruta i 
els seus mecanismes de transport. 
 3.1. Descriu els processos de transpiració, 
intercanvi de gasos i gutación. 
 4.1. Coneix la composició de la saba 
elaborada i els mecanismes de transport. 
 5.1. Detalla els principals fets que ocorren 
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 5. Comprendre les fases de la fotosíntesi, 
els factors que l'afecten i la seva 
importància biològica. 
 6. Explicar la funció d'excreció en vegetals 
i les substàncies produïdes pels teixits 
secretors. 
7. Descriure els tropismes i les nàsties 
il•lustrant-los amb exemples. 
 8. Definir el procés de regulació en les 
plantes mitjançant hormones vegetals. 
 9. Conèixer els diferents tipus de 
fitohormones i les seves funcions. 
10. Comprendre els efectes de la 
temperatura i de la llum en el 
desenvolupament de les plantes. 
11. Entendre els mecanismes de 
reproducció asexual i la reproducció sexual 
en les plantes. 
 12. Diferenciar els cicles biològics de 
briòfits, pteridòfits i espermatòfits i les 
seves fases i estructures característiques. 
13. Entendre els processos de pol•linització 
i de doble fecundació en els espermatòfits. 
La formació de la llavor i el fruit. 
 14. Conèixer els mecanismes de 
disseminació de les llavors i els tipus de 
germinació. 
 15. Conèixer les formes de propagació 
dels fruits. 
16. Reconèixer les adaptacions més 
característiques dels vegetals als diferents 
mitjans en què habiten. Mecanismes de 
transport. 
17. Dissenyar i realitzar experiències en 
què es provi la influència de determinats 
factors en el funcionament dels vegetals. 

durant cadascuna de les fases de la 
fotosíntesi associant, a nivell de orgànul, 
on es produeixen. 
5.2. Argumenta i precisa la importància de 
la fotosíntesi com a procés de biosíntesi, 
imprescindible per al manteniment de la 
vida a la Terra. 
6.1. Reconeix algun exemple d'excreció en 
vegetals. 
6.2. Coneix els teixits secretors i les 
substàncies que produeixen. 
7.1. Descriu i coneix exemples de 
tropismes i nàsties. 
 8.1. Valora el procés de regulació de les 
hormones vegetals. 
9.1. Relaciona les fitohormones i les 
funcions que exerceixen. 
10.1. Argumenta els efectes de la 
temperatura i la llum en el 
desenvolupament de les plantes. 
11.1. Distingeix els mecanismes de 
reproducció asexual i la reproducció sexual 
en les plantes. 
12.1. Diferencia els cicles biològics de 
briòfits, pteridòfits i espermatòfits i les 
seves fases i estructures característiques. 
12.2. Interpreta esquemes, dibuixos, 
gràfiques i cicles biològics dels diferents 
grups de plantes. 
13.1. Explica els processos de pol•linització 
i de fecundació en els espermatòfits. 
13.2. Coneix l'origen i diferencia les parts 
de la llavor i del fruit. 
14.1. Distingeix els mecanismes de 
disseminació de les llavors i els tipus de 
germinació. 
15.1. Identifica els mecanismes de 
propagació dels fruits.  
16.1. Relaciona les adaptacions dels 
vegetals amb el medi en què es 
desenvolupen. 
17.1. Dissenya experiències que demostrin 
la intervenció de determinats factors en el 
funcionament de les plantes. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 
Bloc 9: Els animals: les seves funcions, i adaptacions al medi 

 
1. Comprendre els conceptes de nutrició 
heteròtrofa i d'alimentació. 
2. Distingir els models d'aparells digestius 
dels invertebrats. 
 3. Distingir els models d'aparells digestius 
dels vertebrats 
4. Diferenciar l'estructura i funció dels 

 
1.1. Argumenta les diferències més 
significatives entre els conceptes de 
nutrició i alimentació. 
 1.2. Coneix les característiques de la 
nutrició heteròtrofa, distingint els tipus 
principals. 
 2.1. Reconeix i diferencia els aparells 
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òrgans de l'aparell digestiu i les seves 
glàndules. 
5. Conèixer la importància de pigments 
respiratoris en el transport d'oxigen. 
6. Comprendre els conceptes de circulació 
oberta i tancada, circulació simple i doble, 
incompleta o completa i conèixer les 
conseqüències de posseir cada tipus. 
 7. Conèixer la composició i funció de la 
limfa. 
 8. Distingir respiració cel•lular de 
respiració (ventilació, intercanvi gasós). 
9. Conèixer els diferents tipus d'aparells 
respiratoris en invertebrats i vertebrats 
10. Definir el concepte d'excreció i 
relacionar-lo amb els objectius que 
persegueix. 
11. Enumerar els principals productes 
d'excreció i assenyalar les diferències 
apreciables en els diferents grups 
d'animals en relació amb aquests 
productes. 
12. Descriure els principals tipus òrgans i 
aparells excretors en els diferents grups 
d'animals. 
13. Estudiar l'estructura de les nefrons i el 
procés de formació de l'orina. 
14. Conèixer mecanismes específics o 
singulars d'excreció en vertebrats. 
15. Comprendre el funcionament integrat 
dels sistemes nerviós i hormonal en els 
animals. 
16. Conèixer els principals components del 
sistema nerviós i el seu funcionament. 
17. Explicar el mecanisme de transmissió 
de l' impuls nerviós.  
18. Identificar els principals tipus de 
sistemes nerviosos en invertebrats. 
19. Diferenciar el desenvolupament del 
sistema nerviós en vertebrats.  
20. Descriure els components i funcions del 
sistema nerviós, tant des del punt de vista 
anatòmic (SNC i SNP) com funcional 
(somàtic i autònom). 
21. Descriure els components del sistema 
endocrí i la seva relació amb el sistema 
nerviós. 
22. Enumerar les glàndules endocrines en 
vertebrats, les hormones que produeixen i 
les funcions d'aquestes. 
 23. Conèixer les hormones i les 
estructures que les produeixen en els 
principals grups d'invertebrats. 
24. Definir el concepte de reproducció i 
diferenciar entre reproducció sexual i 

digestius dels invertebrats. 
 3.1. Reconeix i diferencia els aparells 
digestius dels vertebrats.  
4.1. Relaciona cada òrgan de l'aparell 
digestiu amb la funció / és que realitzen. 
 4.2. Descriu l'absorció en l'intestí. 
 5.1. Reconeix l'existència de pigments 
respiratoris en els animals. 
6.1. Relaciona circulació oberta i tancada 
amb els animals que la realitzen, els seus 
avantatges i inconvenients. 
6.2. Associa representacions senzilles de 
l'aparell circulatori amb el tipus de 
circulació (simple, doble, incompleta o 
completa). 
7.1. Coneix la composició de la limfa. 
7.2. Identifica les principals funcions de la 
limfa. 
8.1. Diferència respiració cel•lular i 
respiració. 
 8.2. Explica el significat biològic de la 
respiració cel•lular. 9.1. Associa els 
diferents aparells respiratoris amb els 
grups als quals pertanyen. 
9.2. Reconeix representacions 
esquemàtiques dels aparells respiratoris. 
10.1. Defineix i explica el procés de 
l'excreció. 
11.1. Enumera els principals productes 
d'excreció, classificant els grups d'animals 
segons els productes d'excreció. 
12.1. Descriu els principals aparells 
excretors dels animals. 
12.2. Reconeix les principals estructures de 
l'aparell excretor a partir de dibuixos o 
esquemes. 
13.1. Localitza i identifica les diferents 
regions d'una nefró.  
13.2. Explica el procés de formació de 
l'orina. 
14.1. Identifica els mecanismes específics 
o singulars d'excreció dels vertebrats. 
 15.1. Integra la coordinació nerviosa i 
hormonal, relacionant les dues funcions. 
16.1. Defineix estímul, receptor, 
transmissor, efector. 
16.2. Identifica diferents tipus de receptors 
sensorials i nervis. 
17.1. Explica la transmissió de l'impuls 
nerviós en la neurona i entre neurones. 
18.1. Distingeix els principals tipus de 
sistemes nerviosos en invertebrats. 
19.1. Identifica els principals sistemes 
nerviosos de vertebrats. 
20.1. Descriu el sistema nerviós central 
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reproducció asexual. 
25. Conèixer els principals tipus de 
reproducció sexual i reproducció asexual, 
així com els seus avantatges i 
inconvenients. 
 26. Descriure els processos de la 
gametogènesi. 
 27. Conèixer els tipus de fecundació en 
animals i les seves etapes. 
28. Descriure les diferents fases del 
desenvolupament embrionari. 
29. Analitzar els cicles biològics dels 
animals. 
30. Reconèixer les adaptacions més 
característiques dels animals als diferents 
mitjans en què habiten. 
31. Dissenyar i realitzar experiències de 
fisiologia animal. 

dels vertebrats. 20.2. Descriu el sistema 
nerviós perifèric. 
20.3. Diferència les funcions del sistema 
nerviós somàtic i l'autònom. 
 21.1. Coneix els components del sistema 
endocrí. 22.1. Descriu les diferències entre 
glàndules endocrines i exocrines. 
22.2. Discrimina quina funció reguladora i 
en quin lloc s'evidencia, l'actuació 
d'algunes de les hormones que actuen en 
el cos humà. 
22.3. Relaciona cada glàndula endocrina 
amb l'hormona o hormones més importants 
que segrega, explicant la seva funció de 
control. 
23.1. Relaciona les principals hormones 
dels invertebrats amb la seva funció de 
control. 
24.1. Defineix el concepte de reproducció. 
24.2. Descriu les diferències entre 
reproducció asexual i sexual. 
25.1. Identifica tipus de reproducció 
asexual en organismes unicel•lulars i 
pluricel•lulars. 
25.2. Distingeix els tipus de reproducció 
sexual. 
25.3. Argumenta els avantatges i 
inconvenients de la reproducció sexual i 
asexual. 
26.1. Distingeix i compara el procés 
d'espermatogènesi i ovogènesi. 
27.1. Diferencia els tipus de fecundació en 
animals i les seves etapes. 
28.1. Identifica les fases del 
desenvolupament embrionari i els 
esdeveniments característics de 
cadascuna d'elles. 
28.2. Relaciona els tipus d'ou, amb els 
processos de segmentació i gastrulació 
durant el desenvolupament embrionari. 
29.1. Identifica les fases dels cicles 
biològics dels animals. 
30.1. Identifica les adaptacions animals als 
mitjans aeris.  
30.2. Identifica les adaptacions animals als 
mitjans aquàtics. 
30.3. Identifica les adaptacions animals als 
mitjans terrestres. 
31.1. Realitza experiències de fisiologia 
animal. 

 
 

. 
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
La qualificació de l’alumne a una avaluació s’obtindrà calculant la mitjana (aritmètica o 
ponderada) 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, es procedirà a l’aproximament de la 
nota per arrodoniment ( excepte de 4 a 5) 
 
Es considera qualificació negativa aquella que és inferior a 5, i positiva en cas contrari. 
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, activitats avaluables de resposta múltiple, etc. 
A la correcció de les proves i els treballs escrits es valorarà, a més del coneixement dels 
continguts tractats, l’exposició coherent i l’ús adequat de la terminologia específica de la 
Biologia i la Geologia. Es donarà també importància als aspectes formals relatius, a la 
presentació de les proves i els treballs escrits. Es baixarà fins a 0,5 punts per una presentació 
deficient i també per un nombre important de faltes d’ortografia. Les proves d’activitat múltiple 
cal indicar que es penal.litzen les equivocades. 
 
La qualificació final es farà amb els percentatges següents: 
 

Elements per avaluar % de la nota de l’avaluació 

Activitats de curta durada avaluables, 
exercicis, pràctiques de laboratori, exposicions 
orals curtes comentaris de text, anàlisi d’una 
noticia...  

25% 

Activitats avaluatives o parcials / Exposicions 
orals d’aprofundiment 

75% 

 
 
 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
 
Recuperació d’avaluacions pendents 

En cas de qualificació negativa a una avaluació, l’alumne realitzarà una prova de 
recuperació . La nota de recuperació serà la que tregui a la prova i servirà per fer la 
mitjana a final de curs. 

Si l’alumne ha suspès per no entregar activitats o manca de presentació d’alguna exposició 
oral, caldrà pactar quines activitats de recuperació específiques haurà de fer.  
 
Els alumnes que han aprovat poden fer la prova per pujar  nota. Si l’alumne millora la nota 
de l’avaluació es farà constar en la casella de recuperació . La nota que treguin en 
aquesta prova també ponderarà en el 25% de l’avaluació següent.  
 

Proves finals 

En acabar la tercera avaluació hi ha uns dies per a la realització d’activitats de recuperació. 
Aquestes activitats poden servir per recuperar la tercera avaluació o millorar nota de la 
tercera. 
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Si un alumne té més avaluacions pendents, només en podrà recuperar un màxim de dues,  
l’alumne realitzarà una prova global que permetrà recuperar-les.  
Si aquesta qualificació és negativa, la matèria quedarà pendent per la convocatòria 
extraordinària on els alumnes hauran de recuperar tota l’assignatura. 
 
La qualificació final del curs de cada alumne s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les 
qualificacions obtingudes a les tres avaluacions, fent un arrodoniment per excés. 
 
 

Convocatòria Extraordinària 
 
Si la matèria ha quedat pendent, l’alumne podrà presentar-se a la convocatòria 
EXTRAORDINÀRIA . Si aquesta qualificació és negativa, la matèria quedarà pendent per la 
seva recuperació al curs següent. 
 

Matèries pendents de cursos anteriors 

Les proves de recuperació que han de realitzar els alumnes, que no han superat la matèria, 
estan encaminades a determinar si han assolit els objectius generals de la matèria per aquest 
curs. Aquestes proves seran confeccionades tenint en compte, doncs, els objectius generals i 
els criteris d’avaluació. 
Durant el curs següent els alumnes faran tres proves escrites repartides al llarg de l’any i 
normalment després d’un període de vacances per a poder preparar-les millor. La nota final 
serà la mitjana aritmètica de les tres proves realitzades. La matèria quedarà aprovada amb 
una nota no inferior a 5.  

En el cas de no aconseguir superar la matèria en aquestes tres convocatòries, tenen una altra 
oportunitat a la convocatòria extraordinària . 
  
Per millorar nota ( aclariment) 

Els alumnes que ho desitgin, podran presentar-se el dia de la recuperació de la 1a, de la 2a o 

la 3a avaluació amb la finalitat de millorar la nota de l’avaluació i del curs.( ja que la mitjana 

del curs es farà amb la millor nota final que tinguin de l’avaluació) 

 Cal tenir en compte que la nota que treguin serà tinguda en compte dins el còmput del 25% 

de l’avaluació següent ( excepte la 3a avaluació) 

No hi hauran exàmens finals (globals) per millorar la nota.  

 


