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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, el medi ambient, les fonts energètiques, residus...etc. 

També 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 1r de Batxillerat, la matèria de Biologia, Geologia i Ciències 

Ambientals aprofundeix en els coneixements adquirits en l’etapa de secundària 

obligatòria. La Biologia es focalitza en els éssers vius: en la seua composició 

química i organització cel·lular; en l’estudi dels teixits animals i vegetals; en la 

seua classificació; en el coneixement detallat de les plantes i dels animals, des del 

punt de vista de les seues adaptacions estructurals i fisiològiques al medi. S’aborda 

l’estudi de la biodiversitat, la seua distribució biogeogràfica, aplicacions i amenaces 

sota el paradigma de l’evolució, eix conductor dels continguts, alhora que 

proporciona les bases necessàries per a l’estudi de la Biologia moderna i de les 

Ciències de la Terra i mediambientals dels cursos següents. 

 

 La Geologia presa com a element estructurant dels continguts de la teoria de 

la tectònica de plaques, per a analitzar la composició, estructura i dinàmica de 

l’interior terrestre. Com també els processos petrogenètics, els moviments de les 
plaques i les seues conseqüències, les deformacions tectòniques i finalitzar amb la 

història de la Terra. 

 

 

1. Què vas a aprendre? Competències específiques 

1. Dissenyar, planificar i desenvolupar projectes d'investigació, seguint els passos de 
les diverses metodologies científiques. 

2. Explicar fenòmens i resoldre problemes relacionats amb les ciències biològiques,  

geològiques i mediambientals, utilitzant la lògica científica i analitzant críticament les 
solucions trobades. 

3. Localitzar i utilitzar fonts fiables, contrastant la seua veracitat, comunicant 

missatges científics, argumentant amb precisió i resolent preguntes plantejades de 
manera autònoma. 

4. Dissenyar, promoure i executar iniciatives compatibles amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, basant-se en fonaments científics. 
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5. Utilitzar el coneixement geològic sobre el funcionament i composició del planeta 
Terra com a sistema per a analitzar les causes i conseqüències dels fenòmens 
geològics, i relacionar-los amb la prevenció de riscos i l'aprofitament dels recursos 

geològics. 

6. Utilitzar els elements del registre geològic, relacionar-los amb els grans 
esdeveniments ocorreguts al llarg de la historia de la Terra, i reconèixer la teoria de la 

selecció natural com la principal teoria explicativa de la biodiversitat actual i de les 
adaptacions que presenten els éssers vius. 

7. Comprendre i valorar la diversitat biològica a partir de l'anàlisi i interpretació del 
coneixement biològic sobre la composició, estructura i funcionament dels éssers vius. 

 

2. Què anem a treballar? 

1ra AVALUACIÓ 2na AVALUACIÓ 3ra AVALUACIÓ 

Unitat 1. La base 

química de la vida.  

Unitat 2. 

L’especialització cel·lular. 

Unitat 3. Evolució i 

classificació dels éssers 

vius. 

Unitat 4. L´arbre de la 

vida 

Unitat 5. Els 

microorganismes 

Unitat 6. Digestió i 

respiració en animals 

Unitat 7. La circulació 

i excreció en animals 

Unitat 8. Receptors i 

efectors en animals 

Unitat 9. Coordinació 

nerviosa i hormonals 

en animals 

Unitat 10. 

Reproducció en 

animals 

Unitat 11. La nutrició 

en plantes 

Unitat 12. La relació 

de les plantes 

Unitat 13. La reproducció 

de les plantes 

Unitat 14. Estructura i 

dinàmica de la Terra 

Unitat 15. Processos 

geològics interns i externs. 

Unitat 16. Història del 

nostre planeta. Geologia i 

societat.  

Unitat 17. Estructura i 

dinàmica dels ecosistemes.  

Unitat 18. El medi ambient 

i el desenvolupament 

sostenible.  

3. Com anem a treballar? 

● Amb activitats centrades en el professorat com explicacions amb suport de 

PowerPoints i del llibre de text. 

● Activitat individuals: activitats guiades a través del web on l’alumnat elabora 

el seu propi material d’estudi. 

● Amb la realització de pràctiques de laboratori i la posterior realització 

d’informes. 
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● Mitjançant l’elaboració de treballs i presentacions grupals per a treballar els 

sabers bàsics de la matèria.  

4. Què anem a avaluar-te? 

● Que assimiles els sabers bàsics 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 i desenvolupes 

habilitats cooperatives. 

● 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/es. 

 

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

 

 

Competències específiques Instruments 
d’avaluació 

Activitats 

CE1. Dissenyar, planificar i desenvolupar 
projectes d'investigació, seguint els passos de 
les diverses metodologies científiques. 

Memòries, 
presentacions i 
treballs.  

Realització de pràctiques de 
laboratori. (60%) 
 
Elaboració d’informes de les  
pràctiques. (10%) 
 
Presentacions i treballs. 
(30%) 

CE2. Explicar fenòmens i resoldre problemes 
relacionats amb les ciències biològiques, 
geològiques i mediambientals, utilitzant la 
lògica científica i analitzant críticament les 
solucions trobades. 

Debats, 
redaccions i 
presentacions.  

Lectures de notícies 
científiques actuals. (40%) 
 
Interpretació d’articles 
científics. (40%) 
 
Realització de debats. (20%) 

CE3. Localitzar i utilitzar fonts fiables, 
contrastant la seua veracitat, comunicant 
missatges científics, argumentant amb 
precisió i resolent preguntes plantejades de 
manera autònoma. 

Treballs utilitzant 
diferents formats 
i fonts 
d’informació.   

Activitats de recerca 
d’informació.  
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CE4. Dissenyar, promoure i executar 
iniciatives compatibles amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les Nacions 
Unides, basant-se en fonaments científics. 

Proves escrites, 
informes i 
treballs.  

Proves escrites per a 
l’assoliment dels sabers 
bàsics. (80%) 
 
Elaboració de 
normes/decàlegs per a la 
promoció del 
desenvolupament sostenible. 
(20%)  

CE5. Utilitzar el coneixement geològic sobre 
el funcionament i composició del planeta 
Terra com a sistema per a analitzar les causes 
i conseqüències dels fenòmens geològics, i 
relacionar-los amb la prevenció de riscos i 
l'aprofitament dels recursos geològics. 

Proves escrites, 
informes i 
treballs. 

Proves escrites per a 
l’assoliment dels sabers 
bàsics. (80%) 
 
Estudi de la zona i elaboració 
d’un protocol d’actuació 
front a possibles riscos. (20%) 

CE6. Utilitzar els elements del registre 
geològic, relacionar-los amb els grans 
esdeveniments ocorreguts al llarg de la 
historia de la Terra, i reconèixer la teoria de 
la selecció natural com la principal teoria 
explicativa de la biodiversitat actual i de les 
adaptacions que presenten els éssers vius. 

Proves escrites, 
informes i 
treballs. 

Proves escrites per a 
l’assoliment dels sabers 
bàsics. (100%) 
 

CE7. Comprendre i valorar la diversitat 
biològica a partir de l'anàlisi i interpretació 
del coneixement biològic sobre la 
composició, estructura i funcionament dels 

éssers vius. 

Proves escrites, 
informes i 
treballs. 

Proves escrites per a 
l’assoliment dels sabers 
bàsics. (100%) 
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LA NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA 

En cadascuna de les tres avaluacions es calcularà la mitjana aritmètica de totes les 
COMPETÈNCIES de la taula anterior. Com que no es treballaran totes les competències en totes 
les avaluacions, sols es tindran en compte les competències 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…).   
La nota final de l’assignatura serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, i per a superar -la 
caldrà que  aquesta arribe a un valor numèric de 5 o superior.  

RECUPERACIONS 
En juny 

- L'alumnat que tinga alguna competència no superada (amb nota inferior a 4) haurà de 
recuperar-la realitzant una prova escrita durant el mes de juny, abans de la finalització del 
curs. Tanmateix, a criteri del professorat, es podran realitzar treballs complementaris per tal 
d’assolir les competències no superades.  
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En juliol 

- L’alumnat que no haja superat en juny l'assignatura (nota mitjana inferior a 5) realitzarà una 
prova escrita sobre els objectius mínims de tota la matèria, i presentarà un quadern de 
treball amb activitats de recuperació que inclouen els objectius mínims, que seran els que 
apareixeran a la prova escrita. La prova escrita representarà un 70% de la nota i el quadern, 
fins un 30% de la nota final. 

 
- L’alumnat de 2n batx (amb pendent l'assignatura de Biologia- Geologia  de 1er Batx): el 

departament elaborarà un quadern d'activitats que es treballarà al llarg del curs, que serà de 
lliurament obligatori i que contindrà dues parts: continguts mínims (examen) i una part 
d’ampliació o complementària. Normalment es realitzaran  proves trimestrals i una final si cal. 
Les proves escrites representaran un 70% de la nota final i les activitats presentades fins un 30%. 
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