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La matèria de Biologia i Geologia ha de contribuir a desenvolupar una cultura 

científica, per tal que l’alumnat assolisca coneixements i habilitats envers temes 

fonamentals com la salut, medi ambient, fonts energètiques, residus...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 

problemes relacionats amb la ciència i la tecnologia. 

 

En la BIOLOGIA de 4rt d’ESO s’aborda l’estudi de les grans teories que han 

permès el desenvolupament més actual de les ciències de la vida i de la Terra: 

la tectònica de plaques, la teoria cel·lular i la teoria de l’evolució, per a finalitzar 
amb l’estudi dels ecosistemes. 

 

1. Què vas a aprendre? 

- Justificar la importància de la ciència en les activitats humanes.  

- Buscar i seleccionar informació procedent de diferents fonts documentals de 

forma crítica.  

- Plantejar hipòtesis i realitzar treballs experimentals aplicant habilitats del 
treball científic.  

- Descriure l’estructura de l’ADN, el concepte de gen i aplicar el codi genètic.  

- Representat l’estructura del nucli cel·lular i els cromosomes.  

- Analitzar el concepte de mutació, els seus tipus i argumentar els seus 

efectes sobre la variabilitat genètica i l’evolució.  

- Formular les lleis de Mendel i aplicar-les a la resolució de problemes. 

- Identificar les principals tècniques d’enginyeria genètica i analitzar les seves 
implicacions ètiques.  

- Descriure els principals esdeveniments geològics, climàtics i biològics que 

han tingut lloc en la història de la Terra, utilitzant models temporals i 

reconeixent  alguns fòssils característics.  

- Reconèixer diferents mètodes de datació relativa i absoluta. 

- Reconèixer el poder explicatiu de la teoria de la tectònica de plaques  com 
a paradigma de la Geologia. Interpretar les evidències de la deriva 
continental i l’expansió del fons oceànic.  

- Interpretar mapes i realitzar perfils topogràfics.  
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- Descriure l’estructura i components dels ecosistemes, analitzar les seves 

relacions i influències en la regulació del mateix i interpretar les adaptacions 
dels éssers vius.  

- Comparar els cicles de matèria i energia en un ecosistema i elaborar 

exemples de xarxes tròfiques d’ecosistemes terrestres i marins.  

- Descriure els principals impactes humans sobre les medi ambient i a debatre 
actuacions i mesures per evitar els seu deteriorament.  

 

2. Què anem a treballar? 

1ra AVALUACIÓ 2na AVALUACIÓ 3ra AVALUACIÓ 

 

Unitat 1. La cèl·lula 

 

Unitat 2. Genètica 

molecular 

 

Unitat 3. Genètica 

Mendeliana 

 

Unitat 4. Genètica 

humana.  

 

 

 

 

Unitat 5. Origen i 

evolució de la vida.  

 

Unitat 6. L’estructura 

dels ecosistemes. 

 

Unitat 7. Dinàmica dels 

ecosistemes.  

 

Unitat 8. Impacte de es 

activitats humanes en el 

medi ambient.  

 

Unitat 9. La tectònica de 

plaques.  

 

Unitat 10. La dinàmica 

interna i el relleu.  

 

Unitat 11. La història de 

la Terra.  

3. Com anem a treballar? 

● Amb activitats centrades en el professor com explicacions amb suport de 
PowerPoints i el llibre de text.  

● Amb activitats en les que l’alumnat es protagonista del seu propi 

aprenentatge:  activitats de recerca i presentacions orals, debats...  

● Activitat individuals: activitats guiades a través del web on l’alumnat elabora 
el seu propi material d’estudi. 

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

● Realitzant informes de memòries científiques.  

● Visualitzant documentals i simulacions científiques que ens ajuden a 
comprendre els continguts i els facen més atractius.  

● SI PER MOTIU DE LA PANDEMIA, ALGUN ALUMNE/A O QUEDARA CONFINAT 
EN CASA, LA TASCA DOCENT ES REALITZARIA  A TRAVÉS DE LES 
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PLATAFORMES : AULES I WEBEX  PREFERENTMENT I SOLS ES 

TREBALLARIEN ELS CONTINGUTS MÍNIMS. 

4.  Què anem a avaluar-te? 

- Que assimiles els continguts essencials del curs i sigues capaç de relacionar-

los i d’expressar la teva opinió de manera crítica i raonada. 

- Que sigues capaç de treballar en grup de manera organitzada compartint 

treball online. 

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

- Que tingues una actitud positiva envers la matèria, realitzant les tasques 

proposades, respectant el professorat i els companys. 

 

5. Com anem a avaluar? 

 

 

INSTRUMENTS D´AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ PER COMPETÈNCIES 
4t ESO BIO 

COMPETÈNCIES INSTRUMENTS 

D´AVALUACIÒ 
ACTIVITATS PES 

CMCT (1) 
matemàtica, científica i 

tecnològica 
 

 
PROVES 

ESCRITES 

REALITZACIÓ DE PROVES 
ESCRITES OBJECTIVES SOBRE 

ELS CONTINGUTS TREBALLATS 

 

60% 

CCLI (2) 
lingüística 

 

 RÚBRICA 

ORTOGRAFIA i 

EXPRESSIÓ 
 

LLIBRETA, PROVES ESCRITES, 

TREBALLS, INFORMES DE LES 

PRÀCTIQUES,  POWERS, ETC.  
 

 

5% 

CD (3) 
digital 

 

ANOTACIONS EN 
EL LLIBRE DEL 

PROFESSOR 
SOBRE LA 

REALITZACIÓ 

DEL TREBALL 
DIARI. 

ACTIVITATS EN 
PLATAFORMA 

AULES 

ÚS DE LA PLATAFORMA “AULES”, 

DISSENY DE 

POWERS/PREZZI..,RECERCA 

DOCUMENTAL 

 
 
 

5% 
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CEC (4) 

consciència i expressions 

culturals 

 
 

ANOTACIONS EN 
EL LLIBRE DEL 

PROFESSOR 
SOBRE LA 

REALITZACIÓ 

DEL TREBALL 
DIARI. 

ACTIVITATS EN 
PLATAFORMA 

AULES
 

SOCIETAT, CIÈNCIA i 

TECNOLOGIA, 

CONTEXTUALITZACIÓ 

APRENENTATGE. 

REALITZACIÓ DE LES 

ACTIVITATS INDICADES I/O 

TREBALLS  
 

 
 
 
 

 
 
 

10% 

SIEE (6) 

iniciativa, esperit emprenedor 

 

 

OBSERVACIÓ I 
RECOLLIDA 

D´INFORMACIÓ 
SOBRE LA 

PARTICIPACIÓ, 
INTERÉS I 

INICIATIVA DE 
L´ALUMNE EN 

L´AULA 

 

INICIATIVA I ORIGINALITAT EN 

LES EXPOSICIONS , I  EN ELS 

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ. 
INTERÉS I PARTICIPACIÓ EN LES 

ACTIVITATS DE L´AULA 
 

CSC (5) 
social i cívica 

 

OBSERVACIÓ I 

RECOLLIDA 
D´INFORMACIÓ 

EN EL LLIBRE DEL 
PROFESSOR 

SOBRE 
L´ACTITUD DE 

L´ALUMNE 

 

ACTITUD, PUNTUALITAT 

RESPECTE, TREBALL INDIVIDUAL 

i EN EQUIP, ENTREGA DE 

TASQUES. 
 

 

 
 

    

CAA (7) 
aprendre a aprendre 

 

 
ANOTACIONS EN 

EL LLIBRE DEL 
PROFESSOR 

SOBRE LA 

REALITZACIÓ 
DEL TREBALL 

DIARI. 
ACTIVITATS EN 
PLATAFORMA 

AULES
 

REALITZACIÓ DE LES 

ACTIVITATS INDICADES I/O 

TREBALLS PROPOSATS PEL 

PROFESSOR VALORANT 

L´AUTONOMIA,  CURIOSITAT, 

ESPERIT CRÍTIC... EN ELS 

PROJECTES INVESTIGACIÓ/  
PRÀCTIQUES DE LABORATORI. 

 
 

10% 

 
PROVES ESCRITES 
 

- Normalment hi haurà una prova escrita per tema, en la que es 

valorarà el grau de consecució de la competència matemàtica 
científica i tecnològica prevista en els criteris de qualificació 
(CMCT) . 

- En la prova escrita es plantejaran activitats dels tipus que s'han 
treballat a classe: definicions, realització i interpretació de gràfics, 

de dibuixos, de fotografies i esquemes, preguntes objectives, de 
raonament i de desenvolupament.  
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- Per a superar les proves objectives (exàmens) s’ha d’obtindre 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 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 cadascuna de les tres avaluacions es calcularà la mitjana 

aritmètica de totes les proves escrites realitzades i aquesta nota 
representarà el 60% ( CMCT) de la nota final de l´avaluació. EL 
40% restant es valorarà a partir de les activitats relacionades amb 
la resta de les competències i que estan reflectides en la graella 

anterior. 

 
 

ORTOGRAFIA 

 

- L´ortografia i expressió es valorarà amb  0,5 punts màxim (5% 
de la nota final, corresponent a la competència lingüística) . 

- Es descomptarà 0,05 punts per cada falta ortogràfica no repetida 
en cada entrega escrita de l´alumne , fins un màxim de 0,5 punts 

(exàmens, llibreta, treballs, informes...) 

 
 

 
NOTA FINAL DEL CURS 
 

- La nota final serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. 
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RECUPERACIONS 
 

En juny 

 

- Des del departament volem fer entendre al nostre alumnat la 
importància del treball diari, motiu pel qual es decideix no realitzar 

aquestes recuperacions. No obstant això, a final de curs, es 
valorarà la possibilitat de recuperar alguns parcials (no es tracta 
d'una recuperació global) abans de la finalització del curs. 
Tanmateix, a criteri del professorat, es podran realitzar treballs 
complementaris per tal de recuperar els temes no superats. 
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