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Pel que fa a d’aquest curs 2022-2023, segons la resolució de 29 de maig
de  2020,  de  la  Secretaria  Autonòmica  d’Educació  i  Formació  Professional,
detalla  l’organització  curricular  del  1r  curs  d’ESO,  especialment  aquells
relacionats amb l’organització de les matèries curriculars.

És  per  açò  que  l’organització  del  currículum  per  àmbits combina
l’aprenentatge competencial i significatiu del treball globalitzat amb el respecte
per  les  diferents  aproximacions  al  coneixement  que  tenen  les  diferents
especialitats. 

Treballar  de  manera  interdisciplinària  i  globalitzada afavoreix
l’aprenentatge competencial  de tot  l’alumnat.  A més, facilita  la  transició  de
l’alumnat procedent de 6é de primària. Treballar per àmbits permet atendre i
enriquir tots els nivells, tant l’alumnat amb més dificultats com l’alumnat amb
un rendiment alt.

L’àmbit científic tecnològic ha de contribuir a desenvolupar una cultura
científica,  per  tal  que  l’alumnat  assolisca  coneixements  i  habilitats  envers
temes fonamentals com les matemàtiques, la salut, el medi ambient, les fonts
energètiques,  etc.  Tenint  en  compte  les  repercussions  en  la  seva  vida
quotidiana  i  amb  la  finalitat  que  siguen  capaços  de  participar  i  prendre
decisions de manera crítica en els problemes relacionats amb la ciència i la
tecnologia.

Durant aquest curs elaborarem projectes interdisciplinaris trimestrals
i/o anuals on s’inclouran aspectes relacionats amb les  matemàtiques,  la
biologia  i  la  tecnologia.  Es  tracta  de tindre  una visió  en  conjunt  de les
matèries  científic-tecnològiques,  on  aprendrem  a  treballar  utilitzant  la
metodologia científica i el treball de recerca i experimental.

Aprendrem les matèries a partir dels sabers bàsics que s’han de treballar
al llarg de l’ESO, desenvolupant les competències específiques establides en
el  DECRET  107-2022,  de  5  d’agost  (CURRÍCULUM  ESO).  Tot  a  través  de
situacions  d’aprenentatge on  l’alumnat  ha  de  participar  activament  del
procés del seu ensenyament aprenentatge.

SI  PER  MOTIU  SOBREVINGUT,  ALGUN  ALUMNE/A  O  GRUP  NO  POT
ASSISTIR PER QÜESTIONS DE SALUT, LA TASCA DOCENT ES RECOLZARÀ A
TRAVÉS DE LES PLATAFORMES AULES I WEBEX (O TEAMS) PRINCIPALMENT. 

Podeu trobar una informació més detallada sobre la programació i sobre el
criteris de classe a la pàgina web del centre: www.  siverafont.org  . 
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1. Què aprendrem?

1.1.- EN BIOLOGIA (competències específiques)

1. Resoldre problemes científics abordables en l’àmbit escolar a partir de
treballs d’investigació de caràcter experimental.

2. Analitzar  situacions problemàtiques reals  utilitzant la  lògica científica i
explorant les possibles conseqüències de les solucions proposades per a
afrontar-les.

3. Utilitzar el coneixement científic com a instrument del pensament crític,
interpretant  i  comunicant  missatges  científics,  desenvolupant
argumentacions i accedint a fonts fiables, per a distingir la informació
contrastada de les notícies falses i opinions.

4. Justificar la validesa del model científic com a producte dinàmic que es va
revisant  i  reconstruint  sota  la  influència  del  context  social  i  històric,
atenent la importància de la ciència en l’avanç de les societats, així com
els riscos d’un ús inadequat o interessat dels coneixements i les seues
limitacions.

5. Adoptar  hàbits  de  vida  saludable  basats  en  el  coneixement  del
funcionament del propi cos, i dels perills de l’ús i l’abús de determinades
pràctiques i del consum d’algunes substàncies.

6. Identificar  i  acceptar  la  sexualitat  personal,  i  respectar  la  varietat
d’identitats de gènere i d’orientacions sexuals existents, sobre la base del
coneixement del cos humà i del propi cos.

7. Actuar amb responsabilitat i participar activament en la conservació de
totes les formes de vida i del planeta sobre la base del coneixement dels
sistemes biològics i geològics.

8. Utilitzar el coneixement geològic bàsic sobre el funcionament del planeta
Terra com a sistema, amb la finalitat d’analitzar el seu impacte sobre les
poblacions i proposar i valorar actuacions de previsió  i intervenció.

9. Analitzar i interpretar les principals fites de la història del planeta Terra i
els  principals  processos  evolutius  dels  sistemes  naturals,  atenent  les
magnituds del temps geològic implicades.

10. Adoptar hàbits de comportament en l’activitat quotidiana responsables
amb l’entorn, aplicant criteris científics i evitant o minimitzant l’impacte
mediambiental.

11. Proposar solucions realistes basades en el coneixement científic davant
de problemes de naturalesa ecosocial a escala local i global, argumentar-
ne la idoneïtat i actuar en conseqüència.
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2. Què treballarem?

2.1.- EN BIOLOGIA

1ra AVALUACIÓ 2na AVALUACIÓ 3ra AVALUACIÓ
Unitat 1. El mètode 
científic
Unitat 2. La Terra en 
l’Univers (breument)
Unitat 3. La Geosfera
Unitat 4. Els processos 
geològics interns

+ Projecte / recerca /
pràctiques / fitxes

/presentacions

Unitat 5. Els grans escultors 
del relleu terrestre
Unitat 6. Els éssers vius
Unitat 7. La classificació dels
éssers vius. 
Microorganismes
Unitat 8*. La biodiversitat 
de la C. Valenciana. 
Conceptes d’Ecologia. 
Activitats humanes

(*Completar amb fitxes)
+Projecte / recerca /

pràctiques

Unitat 9*. Nivells d’organització
del cos humà
Unitat 10*. Salut i Malaltia. 
Higiene i prevenció
Unitat 11*. Nutrició, relació i 
reproducció humanes. Sistema 
Immunitari. Vacunes
Unitat 12*. Hàbits saludables. 
Substàncies addictives. 
Adolescència, igualtat i 
sexualitat

(*Amb fitxes)
+Projecte / recerca / 

pràctiques

3. Com treballarem?

3.1.- EN BIOLOGIA

- Amb activitats centrades en el professorat com explicacions amb suport de
PowerPoints, el llibre de text, etc. 

- Amb  activitats  en  les  que  l’alumnat  es  protagonista  del  seu  propi
aprenentatge:   activitats  de  recerca  i  presentacions  orals,  pràctiques
virtuals de laboratori, activitats de grups d’experts, jocs de rol, debats...

- Activitats  guiades  a  través  del  web  on  l’alumnat  elabora  el  seu  propi
material  d’estudi.  Fent  els  exercicis,  resums  i  esquemes  del  llibre  que
conformaran el dossier/llibreta de classe. 

- Realitzant informes de memòries científiques. 
- Visualitzant  documentals  i  simulacions  científiques  que  ens  ajuden  a

comprendre els continguts i els facen més atractius. 
- Elaborant maquetes, exposicions dels projectes etc. on també es farà una

recerca d’informació per al disseny previ dels mateixos.

A més  a més es realitzaran alguns dels projectes interdisciplinaris com els que
mostrem a la taula  següent:
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TEMPORALITZACIÓ PROJECTES ÀMBITS 1r d’ESO (22-23)

Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).

1r TRIMESTRE

1.- Projecte “La cèl·lula comestible” (feta amb gominoles, fruita...)

2.- Projecte  “Escenes amb bellotes i altres  fruits secs”. (*Fer memòria)

3.- Projecte “Elaborem el viver forestal”

2n TRIMESTRE

4.- Projecte “Construïm una caixa niu”. (*Fer memòria)

5.- Projecte  “Les aus autòctones”. (Aus fetes amb cartró) 

6.- Projecte “Aprenem a desenterrar i muntar un esquelet”

7.- Projecte “Dones científiques oblidades per la història” (esposició, treball)

3r TRIMESTRE

8.- Projecte “Estructura d’un  pont per a la fauna”. (*Fer memòria)

9.- Projecte  “Elaborem un rellotge de Sol i mesuren alçàries dels arbres”. 

10.- Projecte “Construïm un Sistema Solar”

- Cal  recordar  que aquests  projectes  són interdisciplinaris,  on  de  manera
conjunta es tracten aspectes relacionats amb les matemàtiques, la biologia
i la tecnologia.

- Tanmateix, la seqüenciació i la temporalització es podran adaptar en funció
del ritme d’aprenentatge de cada grup, de les necessitats i dels imprevistos
que puguen sorgir al llarg del curs.

- Es podran elaborar individualment, per parelles o en grups, a criteri del
professorat, tenint en compte la complexitat de cada projecte.
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4. Què avaluarem?

4.1.- EN BIOLOGIA

- Que  assimiles  els  sabers  bàsics  i  les  competències  específiques  de  la
matèria. Has de ser capaç de relacionar-los i d’expressar la teva opinió de
manera científica, crítica i raonada.

- Que realitzes pràctiques de laboratori  emprant la metodologia científica,
arribant a conclusions i seguint les normes del laboratori.  

- Que  sigues  capaç  de  treballar  de  manera  organitzada  i  desenvolupes
habilitats cooperatives. 

- Que t’expresses oralment i  realitzes presentacions amb el  suport de les
TIC. Assoliment d’habilitats comunicatives. 

- Que elabores el quadern de classe fent els exercicis del llibre i seguint els
criteris de qualificació del quadern. 

- Que tingues una actitud positiva envers la matèria, realitzant les tasques
proposades, respectant el professorat i els/les companys/es.

5. Procediments,  instruments  d’avaluació,  criteris  de
qualificació i competències clau i específiques.

El  present  curs  2022-2023  en  Biologia  avaluarem  per  competències
específiques de 1r ESO: 

Competències específiqes Instrqments
d’avalqació

Activitats

CE1. Resoldre problemes cientfcs abordables en l’àmbit
escolar  a  partir  de  treballs  d’investiiació  de  caràcter
experimental.

Treballs de  recerca i/o 
experimentals

Treball de recerca o 
experimental. (100%)

CE2.  Analitzar  sitqacions  problemàtiiqes  reals
qtilitzant la lògiica cientfca i explorant les possibles
conseiüències  de  les  solqcions  proposades  per  a
afrontar-les

Proves escrites i 
presentacions.

Prova escrita/treball de 
recerca (70%)
Presentació power point 
(30%)

CE3.  .-  Utilitzar  el  coneixement  cientfc  com  a
instrqment  del  pensament  críticc  interpretant  i
comqnicant  missaties  cientfcsc  desenvolqpant
ariqmentacions  i  accedint  a  fonts  fablesc  per  a
distiniir la  informació  contrastada de les notcies
falses i opinions.

Proves escritesc 
treballsc anàlisi de 
notcies i activitats de 
recerca d’informació.

Prova escrita/treball 
cientíc (70%)
Recerca d’informació 
contrastada/Anàlisi de fake
news (30%)

CE4. Jqstifcar la validesa del model cientfc com a
prodqcte dinàmic iqe es va revisant i reconstrqint
sota  la  infqència  del  context  social  i  histògricc
atenent la importància de la ciència en l’avanç de
les societatsc així com els riscos d’qn ús inadeiqat o

Treballs qtilitzant 
diferents formats i 
fonts d’informació

Treball de recerca sobre 
una àrea concreta de la 
biologia.  (70%)

Fitxes amb qüestons/ 
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interessat dels coneixements i les seqes limitacions. llibreta. (30%)
CE5. Adoptar hàbits de vida salqdable basats en el
coneixement del fqncionament del propi cosc i dels
perills de l’ús i l’abús de determinades pràctiiqes i
del consqm d’aliqnes sqbstàncies.

Proves escritesc 
treballs i 
presentacions.

Proves escrites/ treballs de 
recerca (100%)

CE6. .- Identifcar i acceptar la sexqalitat personalc i
respectar  la  varietat  d’identitats  de  iènere  i
d’orientacions sexqals existentsc  sobre la base del
coneixement del cos hqmà i del propi cos.

Proves escritesc debatsc
redaccionsc treballs i 
presentacions.

Prova escrita/presentació 
power point (70%)

Treball sexualitat/identtat 
de gènere (30%)

CE7.  .-  Actqar  amb  responsabilitat  i  participar
activament en la conservació de totes les formes de
vida  i  del  planeta  sobre  la  base del  coneixement
dels sistemes biològiics i ieològiics.

Treballs i 
presentacions.

Treball de recerca de la 
biodiversitat de la C. 
Valenciana i presentació. 
(100%).

CE8.- Utilitzar el coneixement ieològiic bàsic sobre
el fqncionament del planeta Terra com a sistemac
amb la fnalitat d’analitzar el seq impacte sobre les
poblacions  i  proposar  i  valorar  actqacions  de
previsió  i intervenció

Proves escrites
Treballs i presentacions

Prova escrita (70%)

Treball riscos geològics 
(30%)

CE9.-Analitzar i interpretar les principals ftes de la
histògria del planeta Terra i els principals processos
evolqtiqs  dels  sistemes  natqralsc  atenent  les
mainitqds del temps ieològiic implicades.

Proves escrites
Recerca d'informació

Prova escrita (70%)
Fitxes amb 
qüestons/llibreta (30%)

CE10.-  Adoptar  hàbits  de  comportament  en
l’activitat  iqotidiana  responsables  amb  l’entornc
aplicant  criteris  cientfcs  i  evitant  o  minimitzant
l’impacte mediambiental.

Treballs qtilitzant 
diferents formats i 
fonts d’informació

Treball de recerca  (100%)

CE11.-  Proposar  solqcions  realistes  basades  en  el
coneixement  cientfc  davant  de  problemes  de
natqralesa  ecosocial  a  escala  local  i  ilobalc
ariqmentar-ne  la  idoneïtat  i  actqar  en
conseiüència.

Proves escrites
Recerca d'informació

Prova escrita/treball de 
recerca (100%)
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5.1.- EN BIOLOGIA

A continuació es descriuen els instruments d’avaluació, criteris de qualificació i
les  competències  específiques  que  es  tindran  en  compte  en  BIOLOGIA  de
l’àmbit.

NOTA DE L’AVALUACIÓ (BIOLOGIA)

Per a calcular la nota de BIOLOGIA, en cadascuna de les tres avaluacions es
calcularà la mitjana aritmètica de totes les COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES de
la taula anterior. Com que no es treballaran totes les competències en totes les
avaluacions,  sols  es  tindran  en  compte  aquelles  competències  específiques
treballades en cadascuna de les avaluacions per al càlcul de la nota. 

    La  nota  calculada  a  partir  del  treball  de  les  competències  específiques
suposarà  un  90%  de  la  nota  final  de  l’assignatura  i  el  restant  10%  es
calcularà  a  partir  de  les  anotacions  diàries  al  quadern  del  professor
(comportament, habilitats, constància, puntualitat, respecte…). 

    Per a superar les proves objectives (exàmens) s’ha de treure un mínim de 4
punts sobre deu, excepte el cas en que el professor indique altra puntuació, i els
alumnes estiguen assabentats amb antelació i conste per escrit.

   La data i l’hora de l’examen una vegada fixades, de no haver causa justificada,
no es canviaran . La puntualitat és un requisit en els exàmens. El retard o la falta
d’assistència han de ser degudament justificats.  Si  un alumne/a  sap que no
podrà assistir a un examen ha de comunicar-ho abans de la prova. 

Si un alumne/a no realitza alguna prova escrita la seua qualificació per a aquesta
prova  es  “0”.  En  casos  justificats  (malaltia,  defunció  d’un  familiar....)  i
demostrada aquesta justificació (certificat o justificant mèdic, entrevista pare/
mare...) el professor li indicarà a l’alumne el procediment (realització de la prova
escrita, prova oral, treball escrit...) a seguir per a obtindre una qualificació per
als continguts avaluats en dita prova.

En les proves escrites es plantejaran activitats dels tipus que s'han treballat a
classe.  Alguns dels  treballs  realitzats  a  classe  i  que  es presentaran oralment
tindran  la  consideració  d’examen  (s’avaluaran  d’acord  amb  les  11
competències específiques de 1r d’ESO de Biologia, amb els percentatges
corresponents. Veure taula anterior).

També es valorarà la presentació del quadern amb les normes establides, fitxes
d'activitats,  treballs  de  recerca  i/o  d'investigació,  comentaris,  activitats  de
lectura,  treballs  pràctics  (caldrà  presentar  un  informe  de  cadascuna  de  les
pràctiques realitzades al laboratori o en l'aula, en paper o per Aules), etc.
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A més a més es valorarà la realització dels deures, conducta, treball a l'aula,
interés, participació,  parts,  negatius i/o qualsevol  altre aspecte avaluable que
considere el professorat per a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge
de l’alumnat (aquestos apartats comptaran un10% de la nota de cada avaluació)

RECUPERACIONS DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES (BIOLOGIA):  

En juny (ABANS DE LA FINALITZACIÓ DEL CURS)

L'alumnat que tinga alguna competència específica NO SUPERADA, (amb nota
inferior a 3) haurà de recuperar-la realitzant les tasques orals i/o escrites que el
professorat considere oportunes. Es faran durant el mes de juny, abans de la
finalització  del  curs.  Tanmateix,  a  criteri  del  professorat,  es  podran  realitzar
treballs  complementaris  per  tal  de  millorar  competències  que  encara  que
estiguen superades per part de l’alumnat, calguen ser reforçades.

5.2.- AMB LA NOVA LLEI EDUCATIVA LOMLOE, CAL RECORDAR: 

ACORDS AVALUACIÓ ÀMBITS curs 22-23

Atès  que  atenent  la  normativa  actual,  la  qualificació  numèrica que  ha  de
constar a cadascuna de les matèries (3) que conformen l'àmbit,  ha de ser la
mateixa,  s'acorda  que  l'alumnat  tindrà  l'àmbit  (cadascuna  matèries  que  el
conformen):

a) Qualificacions als butlletins de notes

APROVAT: 

1. Quan la qualificació de les tres matèries siga igual o superior a 5 punts.

2. Amb només una matèria amb una qualificació igual o superior a 3 punts

i la mitjana aritmètica de les tres siga superior a 5 punts.

SUSPÈS: 

1. Les tres matèries suspeses.

2. Dues matèries suspeses.

3. Una matèria suspesa amb una qualificació menor a 3.
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Destacar  que  les  notes  que  apareixen  als  butlletins  trimestrals  són
informatives i s’expressen amb un valor entre INSUFICIENT I EXCEL·LENT.  El
càlcul de la nota d’avaluació i del curs es realitza amb les notes (amb decimals)
que  s’obtenen  de  les  diferents  proves  i  treballs,  avaluats  per  competències
específiques  de  cada  matèria.  Per  tant,  la  nota  del  butlletí  és  una  nota
aproximada.  A  la  primera i  segona  avaluacions  al  butlletí  apareixerà  la  nota
d’avaluació truncada a les unitats, es a dir, sense decimals. No obstant això, la
nota final NF es calcula amb tos els decimals. 

Tanmateix, aquest curs, com a novetat,  la nota que apareixerà serà la
global  obtinguda  amb  la  mitjana  aritmètica  de  les  3  matèries  de
l’àmbit científic tecnològic (Matemàtiques, Biologia i Tecnologia).

És important RECORDAR que en cas de tindre  una matèria amb nota
global inferior a 3  punts, NO es farà la mitjana de l’àmbit i aquest
estarà TOT suspés. Tampoc si hi ha dos matèries amb nota inferior a 5.
Per a tindre l’àmbit aprovat caldrà que la mitjana de les tres matèries
supere els 5 punts.

b) Segons les Normes d’Organització i  funcionament del centre (antic
RRI):

“Quan el nombre de faltes d’assistència en una avaluació supere el 10% de
les hores lectives d’una assignatura, el professor/a responsable proposarà al
tutor/a la impossibilitat d’avaluar l’alumne/a. La reiteració d’aquesta falta en
successives avaluacions pot comportar la pèrdua del dret a ser avaluat fins el
final del curs”. 

“Així mateix, aquells alumnes que no acudeixen a classe a totes les hores
prèvies a un examen perdran el dret a ser examinats de no justificar-ho, el
mateix dia, amb justificant vàlid. No s’acceptarà com a justificant vàlid un
patern o del propi centre”.

c) La correcció ortogràfica a les proves escrites s’avaluarà de la següent
manera

Per  cada  dos  accents  incorrectes  i  per  cada  incorrecció  d’altre  tipus  es
descomptarà 0’1, fins un màxim de 2 punts sobre la nota de l’examen.

Departament de BIOLOGIA
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