Guia de l’àrea/matèria
ETAPA
CURS
ÀREA/MATÈRIA
GRUP/GRUPS
PROFESSOR/S
DATA ELABORACIÓ:

R045-E01

Secundària
2021-2022
BIOLOGIA I GEOLOGIA
S4AB
LOURDES CIRERA VILASECA
30/09/21

1. OBJECTIUS
L’ensenyament de la Biologia i Geologia tindrà com a finalitat desenvolupar les següents
capacitats:
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 de desenvolupaments tecnocientífics 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
dels 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 a altres argumentacions i explicacions
en l’àmbit de la 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 riscs de la societat actual
en aspectes relacionats amb l’alimentació, el consum, les drogodependències i la
sexualitat.
7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de les ciències de la naturalesa
per a satisfer les necessitats humanes i participar en la necessària presa de decisions
al voltant de problemes locals i globals als quals ens enfrontem.
8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i el medi
ambient, amb l’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
superadors de dogmatisme i les revolucions científiques que han marcat la evolució
cultural de al humanitat i les seves condicions de vida.

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES
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PRIMERA AVALUACIÓ
BLOC 1: La Terra, un planeta en canvi
UNITAT 1 : La història de la Terra.
L'origen de la Terra. El temps geològic: idees històriques sobre l'edat de la Terra. Principis i
procediments que permeten reconstruir la seva història. Utilització de l'actualisme com a
mètode d'interpretació. Els eons, eres geològiques i períodes geològics: ubicació dels
esdeveniments geològics i biològics importants.
UNITAT 2 : Geodinàmica interna.
Estructura i composició de la Terra. Models geodinàmic i geoquímic. La tectònica de plaques i
les seves manifestacions: Evolució històrica: de la Deriva Continental a la tectònica de
plaques.

BLOC 2 : Ecologia i medi ambient
UNITAT 3: Els ecosistemes.
Estructura dels ecosistemes. Components de l'ecosistema: Comunitat i biòtop. Relacions
tròfiques: cadenes i xarxes. Hàbitat i nínxol ecològic. Factors limitants i adaptacions. Límit de
tolerància. Autoregulació de l'ecosistema, de la població i de la comunitat. Dinàmica de
l'ecosistema. Cicle de matèria i flux d'energia. Piràmides ecològiques. Cicles biogeoquímics i
successions ecològiques.

SEGONA AVALUACIÓ
BLOC 2 : Ecologia i medi ambient
Unitat 4: Recursos i medi ambient.
Impactes i valoració de les activitats humanes en els ecosistemes. La superpoblació i les
seves conseqüències: desforestació, sobreexplotació, incendis, etc. L'activitat humana i el
medi ambient. Els recursos naturals i els seus tipus. Conseqüències ambientals del consum
humà d'energia. Els residus i la seva gestió. Coneixement de tècniques senzilles per conèixer
el grau de contaminació i depuració del medi ambient.
UNITAT 5 :

Projecte d'investigació

Projecte d'investigació sobre els continguts d'Ecologia, Geologia. La Producció primària. La
petjada del carboni. Impacte ambiental del centre educatiu.

BLOC 3:

L'evolució de la vida

UNITAT 6: Origen de la vida i evolució.
Origen i evolució dels éssers vius. Hipòtesi sobre l'origen de la vida a la Terra. Teories de
l'evolució. El fet i els mecanismes de l'evolució. L'evolució humana: procés d'hominització.

TERCERA AVALUACIÓ
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L'evolució de la vida

UNITAT 7: La cèl·lula: estructura i reproducció.
La cèl·lula. Cèl·lula procariota i cèl·lula eucariota. Organització del nucli cel·lular: cromosomes
i cromatina. Cicle cel·lular.
UNITAT 8: La informació genètica.
Els àcids nucleics ADN i Genètica molecular. Procés de replicació de l'ADN. Concepte de
gen. Expressió de la informació genètica. Codi genètic. Mutacions. Relacions amb l'evolució.
UNITAT 9: L’herència genètica.
L'herència i transmissió de caràcters. Introducció i desenvolupament de les lleis de Mendel.
Base cromosòmica de les lleis de Mendel. Aplicacions de les lleis de Mendel. Les malalties
hereditàries. Enginyeria Genètica: tècniques i aplicacions. Biotecnologia. Bioètica.

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge avaluables
Bloc 3. L'evolució de la vida
1. Determinar les analogies i diferències en 1.1 Compara la cèl·lula procariota i
l'estructura de les cèl·lules procariotes i eucariota, la animal i la vegetal,
eucariotes, interpretant les relacions reconeixent la funció de les estructures
evolutives entre elles. Reconèixer les cel·lulars i la relació entre morfologia i
estructures cel·lulars i la funció.
funció.
2. Identificar el nucli cel·lular i la seva 2.1. Distingeix els diferents components del
organització segons les fases del cicle nucli i la seva funció segons les diferents
cel·lular a través de l'observació directa o etapes del cicle cel·lular.
indirecta.
3.1. Reconeix les parts d'un cromosoma
3. Comparar l'estructura dels cromosomes i utilitzant-lo per construir un cariotip.
de la cromatina.
4.1. Reconeix les fases de la mitosi i
4. Formular els principals processos que meiosi, diferenciant els dos processos i
tenen lloc en la mitosi i la meiosi i revisa el distingint el seu significat biològic.
seu significat i importància biològica.
5.1. Distingeix els diferents àcids nucleics i
5. Comparar els tipus i la composició dels enumera els seus components.
àcids nucleics, relacionant-los amb la seva 6.1. Reconeix la funció de l'ADN com a
funció.
portador de la informació genètica,
6. Relacionar la replicació de l'ADN amb la relacionant-lo amb el concepte de gen.
conservació de la informació genètica.
7.1. Il·lustra els mecanismes de l'expressió
7. Comprendre com s'expressa la genètica per mitjà del codi genètic.
informació genètica, utilitzant el codi 8.1. Reconeix en què consisteixen les
genètic.
mutacions i els seus tipus.
8. Valorar el paper de les mutacions en la 9.1. Reconeix els principis bàsics de la
diversitat genètica, comprenent la relació Genètica mendeliana, resolent problemes
entre mutació i evolució.
pràctics d'encreuaments amb un o dos
9. Formular els principis bàsics de caràcters.
Genètica Mendeliana, aplicant les lleis de 10.1. Resol problemes pràctics sobre
l'herència en la resolució de problemes l'herència del sexe i l'herència lligada al
senzills.
sexe.
10. Diferenciar l'herència del sexe i lligada 11.1. Identifica les malalties hereditàries
al sexe, establint la relació que hi ha entre més freqüents i el seu abast social:
elles.
hemofília i daltonisme.
11.
Conèixer
algunes
malalties 12.1. Diferència tècniques de treball en
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hereditàries, la seva prevenció i abast
social.
12. Identificar les tècniques de l'Enginyeria
Genètica: ADN recombinant i PCR.
13. Comprendre el procés de la clonació.
14. Reconèixer les aplicacions de
l'enginyeria genètica: OMG (organismes
modificats genèticament).
15. Valorar les aplicacions de la tecnologia
de l'ADN recombinant en l'agricultura, la
ramaderia, el medi ambient i la salut.
16. Conèixer les proves de l'evolució.
Comparar lamarckisme, darwinisme i
neodarwinisme.
17. Comprendre els mecanismes de
l'evolució destacant la importància de la
mutació i la selecció. Analitzar el debat
entre
gradualisme,
saltacionisme
i
neutralisme.
18. Interpretar arbres filogenètics, incloent
l'humà.
19. Descriure l'hominització.

enginyeria genètica.
13.1. Descriu les tècniques de clonació
animal, distingint clonació terapèutica i
reproductiva.
14.1.
Analitza
les
implicacions
ètiques,
socials
i
mediambientals de l'Enginyeria Genètica.
15.1.
Interpreta
críticament
les
conseqüències dels avanços actuals en el
camp de la biotecnologia, mitjançant la
discussió i el treball en grup.
16.1. Distingeix les característiques
diferenciadores
entre
lamarckisme,
darwinisme i neodarwinisme
17.1. Formula amb concreció la relació
entre variabilitat genètica, adaptació i
selecció natural.
18.1. Interpreta arbres filogenètics.
19.1. Reconeix les fases de l'hominització.

Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge avaluables
Bloc 1. La Terra, un planeta en canvi
1. Reconèixer, recopilar i contrastar fets
que mostren la Terra com un planeta
canviant.
2. Registrar i reconstruir alguns dels canvis
més notables de la història de la Terra,
associant-los amb la seva situació actual.
3. Interpretar talls geològics senzills i perfils
topogràfics com a procediment per a
l'estudi d'una zona o terreny.
4. Categoritzar i integrar els processos
geològics més importants de la història de
la terra.
5. Reconèixer i datar els eons, eres i
períodes
geològics,
utilitzant
el
coneixement dels fòssils guia.
6. Comprendre els diferents models que
expliquen l'estructura i composició de la
Terra. 7. Combinar el model dinàmic de
l'estructura interna de la Terra amb la
teoria de la tectònica de plaques.
8. Reconèixer les evidències de la deriva
continental i de l'expansió del fons oceànic.
9. Interpretar alguns fenòmens geològics

1.1. Identifica i descriu fets que mostren la
Terra com un planeta canviant, relacionantlos amb els fenòmens que succeeixen en
l'actualitat.
2.1. Reconstrueix alguns canvis notables
en la Terra mitjançant la utilització de
models temporals a escala i reconeixent
les unitats temporals en la història
geològica.
3.1. Interpreta un mapa topogràfic i fa
perfils topogràfics.
3.2. Resol problemes simples de datació
relativa
aplicant
els
principis
de
superposició d'estrats, superposició de
processos i correlació.
4.1.
Discrimina
els
principals
esdeveniments geològics, climàtics i
biològics que han tingut lloc al llarg de la
història de la terra, reconeixent alguns
animals i plantes característiques de cada
era.
5.1. Relaciona algun dels fòssils guia més
característic amb el seu era geològica.
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associats al moviment de la litosfera i
relacionar-los amb la seva ubicació en
mapes
terrestres.
Comprendre
els
fenòmens naturals produïts en els
contactes de les plaques.
10. Explicar l'origen de les serralades, els
arcs d'illes i els orògens tèrmics.
11. Contrastar els tipus de plaques
litosfèriques associant als mateixos
moviments i conseqüències.
12. Analitzar que el relleu, en el seu origen
i evolució, és resultat de la interacció entre
els processos geològics interns i externs.

6.1. Analitza i compara els diferents models
que expliquen l'estructura i composició de
la Terra.
7.1. Relaciona les característiques de
l'estructura interna de la Terra associantles amb els fenòmens superficials.
8.1. Expressa algunes evidències actuals
de la deriva continental i l'expansió del fons
oceànic. 9.1. Coneix els moviments relatius
de les plaques litosfèriques.
9.2. Interpreta les conseqüències que
tenen en el relleu els moviments de les
plaques.
10.1. Identifica les causes que originen els
principals relleus terrestres.
11.1. Relaciona els moviments de les
plaques amb diferents processos tectònics.
12.1. Interpreta l'evolució del relleu sota la
influència de la dinàmica externa i interna.

Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge avaluables
Bloc 2: Ecologia i medi ambient
1. Categoritzar als factors ambientals i la 1.1. Reconeix els factors ambientals que
seva influència sobre els éssers vius.
condicionen el desenvolupament dels
2. Reconèixer el concepte de factor limitant éssers vius en un ambient determinat,
i límit de tolerància.
valorant la seva importància en la
3. Identificar les relacions intra i conservació del mateix.
interespecífiques com a factors de 2.1. Interpreta les adaptacions dels éssers
regulació dels ecosistemes.
vius a un ambient determinat, relacionant
4. Explicar els conceptes de biòtop, l'adaptació amb el factor o factors
població, comunitat, ecotò, cadenes i ambientals desencadenants de la mateixa.
xarxes tròfiques.
3.1. Reconeix diferents relacions i la seva
5. Comparar adaptacions dels éssers vius influència en la regulació dels ecosistemes.
a diferents mitjans, mitjançant la utilització 4.1. Analitza les relacions entre biòtop i
d'exemples.
biocenosi, avaluant la seva importància per
6. Expressar com es produeix la mantenir l'equilibri de l'ecosistema.
transferència de matèria i energia al llarg 5.1. Reconeix els diferents nivells tròfics i
d'una cadena o xarxa tròfica i deduir les les seves relacions en els ecosistemes,
conseqüències pràctiques en la gestió valorant la importància que tenen per a la
sostenible d'alguns recursos per part de vida en general el manteniment de les
l'ésser humà
mateixes.
7. Relacionar les pèrdues energètiques 6.1.
Compara
les
conseqüències
produïdes en cada nivell tròfic amb pràctiques en la gestió sostenible d'alguns
l'aprofitament dels recursos alimentaris del recursos per part de l'ésser humà, valorant
planeta des d'un punt de vista sostenible.
críticament la seua importància.
8. Contrastar algunes actuacions humanes 7.1. Estableix la relació entre les
sobre diferents ecosistemes, valorar la transferències d'energia dels nivells tròfics i
seva influència i argumentar les raons de la seva eficiència energètica.
determinades actuacions individuals i 8.1. Argumenta sobre les actuacions
col·lectives per evitar el seu deteriorament. humanes que tenen una influència negativa
9. Concretar diferents processos de sobre els ecosistemes: contaminació,
tractament de residus.
desertització, esgotament de recursos ...
10. Contrastar arguments a favor de la 8.2. Defensa i conclou sobre possibles
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recollida selectiva de residus i la seva
repercussió a nivell familiar i social.
11. Associar la importància que tenen per
al
desenvolupament
sostenible,
la
utilització d'energies renovables.

actuacions per a la millora del medi
ambient. 9.1. Descriu els processos de
tractament de residus i valorant críticament
la recollida selectiva dels mateixos.
10.1. Argumenta els pros i els contres del
reciclatge i de la reutilització de recursos
materials.
11.1. Destaca la importància de les
energies
renovables
per
al
desenvolupament sostenible del planeta.

Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge avaluables
Bloc 2: Projecte d’ investigació .
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
argumentació.
3. Discriminar i decidir sobre les fonts
d'informació i els mètodes emprats per a la
seva obtenció.
4. Participar, valorar i respectar el treball
individual i en grup.
.

1.1. Integra i aplica les destreses pròpies
dels mètodes de la ciència.
2.1. Utilitza arguments justificant les
hipòtesis que proposa.
3.1. Utilitza diferents fonts d'informació,
recolzant-se en les TIC, per a l'elaboració i
presentació de les seves investigacions.
4.1. Participa, valora i respecta el treball
individual i grupal

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 a la
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 nota de final d’avaluació s’obtindrà segons el percentatge següent:

CONEIXEMENTS
70% EXÀMENS,
80%
ACTIVITATS
AVALUATIVES
IMPORTANTS

ACTITUDS
20% (ÍTEMS)

30%
ALTRES
ACTIVITATS(
EXERCICIS,
TREBALLS,
EXPOSICIONS
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ORALS CURTES,
RECERCA,PRÀCT
IQUES
DE
LABORATORI

ÍTEMS PER VALORAR L’ACTITUD:
Ítems comuns a totes les matèries:
 Portar el material a classe.
 Comportament a classe ( respecte, participació...)
 Presentació de la llibreta/ apunts
 Rendiment( esforç, constància...)
Ítems proposats pel departament de ciències experimentals:
 Treball al laboratori: treball en grup, tenir cura del material, puntualitat, respectar les
normes d’ús i seguretat. ( si s’hi va)

La qualificació final del curs
Per obtenir el resultat final s’utilitzaran com a base les qualificacions obtingudes per l’alumne
a cadascuna de les avaluacions/recuperacions .
- Si el resultat és positiu( te una nota de 5 o superior), la matèria queda aprovada en la seva
totalitat tot i que a l’històric aparegui alguna avaluació suspesa. Si la 3a avaluació està
suspesa , encara que la mitjana de les avaluacions surti aprovada, haurà de presentar-se a la
recuperació de la tercera i treure com a mínim una nota igual o més gran de 3.
- Si el resultat és negatiu ( nota inferior a 5 ), la nota global és negativa en la seva totalitat.
En aquest cas l’alumne/a rebrà un document amb les unitats i indicacions per poder preparar
bé la prova extraordinària.
A l’avaluació final de l’alumne, caldrà tenir en compte la valoració dels aprenentatges
específics de la matèria, l’adquisició de les competències bàsiques, la apreciació sobre la
maduresa acadèmica de l’alumne en relació amb els objectius de l’ESO i les seves
possibilitats de progrés en estudis posteriors.
5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ
Recuperació d’avaluacions pendents
A cada període d’avaluació li correspon 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.
A la recuperació de la tercera, tot i que la mitjana de curs sigui aprovada, l’alumne ha de
presentar-se obligatòriament i ha de treure com a mínim una nota de 3 a la recuperació
per aprovar el curs.

Dates de les sessions:
1a. Avaluació:del 13 al 17 de desembre
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2a. Avaluació:del 21 al 25 de març
3a. Avaluació:del 17 aI 21 de juny
Convocatòria extraordinària
Si un alumne presenta l’assignatura suspesa podrà presentar-se a la convocatòria
extraordinària , l’alumne farà un examen de la totalitat de la matèria suspesa, serà un examen
sobre els continguts mínims de la matèria. Constarà de preguntes teòriques i pràctiques. Si la
valoració de la prova ha estat positiva, la matèria li queda aprovada amb la qualificació de 5.
En principi no hi haurà treball addicional, per tant la valoració de la prova serà d’un 100%.
La convocatòria extraordinària es farà els dies 4 i 5 de juliol
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