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La Biologia del segon curs de Batxillerat pretén oferir una visió 

actualitzada de la matèria plantejant la formació dels estudiants com una 

ampliació i aprofundiment dels coneixements científics sobre els mecanismes 

bàsics que regeixen el món viu, per a la qual cosa és necessari tractar els nivells 

cel·lular, subcel·lular i molecular, la qual cosa permet explicar els fenòmens 

biològics en termes bioquímics i biofísics. 

 

 Esta matèria també té com a objectiu fonamental promoure una actitud 

investigadora en l’alumnat basada en l’anàlisi i la pràctica dels procediments 

bàsics del treball científic que han permés l’avanç de la biologia, contribuint a 

consolidar les pautes de la metodologia científica com a ferramenta habitual de 

treball, habilitats i destreses pròpies de la investigació científica. 

 

1. Què anem a treballar? 

1. Reconéixer les característiques fisicoquímiques dels bioelements i la seua 
funció biològica.   

2. Argumentar la importància de l’aigua i les sals minerals per als éssers vius. 

3. Reconéixer els diferents tipus de biomolècules orgàniques, diferenciar la 
seua composició química, les seues propietats fisicoquímiques i la seua 

estructura, identificant els tipus de monòmers que les formen i els enllaços 
que els uneixen, per a relacionar-les amb les seues funcions i la seua 
localització.   

4.  Explicar la funció biocatalitzadora dels enzims.  

5.  Identificar els tipus de vitamines i reconéixer la seua importància biològica.  

6.  Analitzar els principis de la teoria cel·lular, descriure les analogies i 
diferències estructurals de les cèl·lules procariotes i eucariotes.   

7. Representar l’estructura dels orgànuls cel·lulars, descriure la funció que 

exerceixen i associar les diferències estructurals entre cèl·lules animals i 
vegetals amb les seues diferències metabòliques i fisiològiques.   

8. Descriure la composició i estructura de les membranes cel·lulars 
argumentant la seua importància biològica.   

9. Interpretar l’estructura del nucli interfàsic, diferenciar les fases del cicle 

cel·lular, distingir els tipus de divisió cel·lular.   

10. Diferenciar els processos de catabolisme i anabolisme, justificant la funció 

de l’ATP com a transportador de l’energia lliure.   
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11. Reconéixer les fases de la respiració cel·lular, identificant rutes, enzims, 
productes inicials i finals, així com la seua localització en les estructures 

cel·lulars.   

12. Diferenciar la via respiratòria aeròbia de l’anaeròbia, i valorar la 

importància de les aplicacions industrials de les fermentacions.   

13. Analitzar els diferents processos que tenen lloc en cada fase de la 
fotosíntesi, localitzar-los a nivell subcel·lular, i avaluar el balanç global de 

matèria i energia.   

14. Analitzar el procés de la quimiosíntesi. 

15. Descriure l’estructura i composició química de l’ADN i la seua funció . 

16. Reconéixer  les etapes de la replicació i els principals enzims implicats. 

17. Diferenciar les característiques dels distints tipus d’ARN i la funció de 

cadascun d'ells. 

18. Reconéixer les etapes de la transcripció i la traducció, identificar els 

principals enzims i explicar els mecanismes de control de l’expressió gènica. 

19. Identificar les característiques fonamentals del codi genètic. 

20. Classificar els distints tipus de microorganismes . 

21. Relacionar els microorganismes patògens més freqüents amb les malalties 
que originen, argumentant la importància de l’ús adequat de medicaments.  

22. Avaluar les aplicacions de la biotecnologia, la microbiologia i l’enginyeria 
genètica en indústries com l’alimentària i la farmacèutica, i en la millora i 
conservació del medi ambient.  

23. Reconéixer el concepte actual d’immunitat, distingint entre immunitat 
inespecífica i específica.  

24. Descriure les barreres primàries i explicar el procés de resposta immune 
inespecífica. 

25. Discriminar entre resposta immune primària i secundària, reconeixent la 

importància de la memòria immunològica, distingir les característiques i els 
mecanismes d’acció de les distintes cèl·lules i molècules implicades en la 

resposta immune humoral i cel·lular, representant l’estructura dels 
anticossos, classificant-los i diferenciant tipus de reacció antigen-anticòs.  

26. Diferenciar les causes de les principals anomalies del sistema immune. 
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27. Reconéixer les característiques del VIH, el seu cicle de desenvolupament i 
les vies de transmissió i de prevenció de la SIDA.  

28. Discriminar els mecanismes d’acció de vacunes i sèrums per a potenciar la 
immunitat.  

29. Classificar els tipus de trasplantaments, descriure els problemes associats 
als mateixos, identificant les cèl·lules i molècules que actuen en el rebuig.  

30. Justificar la influència de la ciència en les activitats humanes i en la forma 

de pensar de la societat.  

31. Reconéixer i utilitzar la terminologia conceptual de l’assignatura. 

32. Buscar i seleccionar informació sobre temes científics de forma contrastada 
a partir de la comprensió i interpretació de textos orals i escrits. 

33. Realitzar un treball experimental aplicant les destreses del treball científic. 

34. Escriure les conclusions dels seus treballs, experiències, investigacions o 
projectes per mitjà de textos prèviament planificats. 

 

 

2. Què anem a treballar? 

1ra AVALUACIÓ 2na AVALUACIÓ 3ra AVALUACIÓ 

Unitat 1- Els 

bioelements, l'aigua i les 

sals minerals 

Unitat 2- Els glúcids 

Unitat 3- Els lípids 

Unitat 4- Les proteïnes  

Unitat 5- Els àcids 

nucleics 

Unitat 6- La cèl·lula 

Unitat 7- La membrana 

plasmàtica, citosol i 

orgànuls no 

membranosos. 

Unitat 8- Els orgànuls 

membranosos. 

Unitat 9- Metabolisme, 

enzims i vitamines. 

Unitat 10- Catabolisme. 

Unitat 11- Anabolisme. 

Unitat 12- La 

reproducció i relació 

cel·lular. 

Unitat 13- La genètica 

mendeliana. 

 

 Unitat 14- L’ADN 

Unitat 15- Les 

mutacions i l'enginyeria 

genètica. 

Unitat 16- Els 

microorganismes. 

Unitat 17- Biotecnologia 

Unitat 18- El procés 

immunitari. 

Unitat 19- Anomalies del 

sistema immunitari 
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3. Com anem a treballar? 

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

• 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... 

• Activitat individuals: activitats guiades a través de la web o l’alumnat elabora 
el seu propi material d’estudis.  

• Realitzant informes de memòries científiques.  

• Visualitzant documentals i simulacions científiques que ens ajuden a 
comprendre els continguts i els facin més atractius.  

 

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

• 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. 
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5. Com anem a avaluar? 

 

INSTRUMENTS D´AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ PER COMPETÈNCIES 
2n BAT  BIO  

COMPETÈNCIES INSTRUMENTS 

D´AVALUACIÒ 
ACTIVITATS PES 

 

CMCT (1) 
matemàtica, científica i 

tecnològica 
 

 
PROVES 

ESCRITES 

 
REALITZACIÓ DE PROVES 
ESCRITES OBJECTIVES SOBRE 
ELS CONTINGUTS TREBALLATS 

 

90% 

 
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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CSC (5) 

social i cívica 
 

OBSERVACIÓ I 
RECOLLIDA 

D´INFORMACIÓ 
EN EL LLIBRE DEL 

PROFESSOR 
SOBRE 

L´ACTITUD DE 
L´ALUMNE 

 

 

ACTITUD, PUNTUALITAT 

RESPECTE EN EL TREBALL 

INDIVIDUAL I EN EQUIP, 

ENTREGA DE TASQUES 

PUNTUAL. 
 

 

 
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  
 

 

 

SIEE (6) 

iniciativa, esperit emprenedor 

 

OBSERVACIÓ I 
RECOLLIDA 

D´INFORMACIÓ 
SOBRE LA 

PARTICIPACIÓ, 
INTERÉS I 

INICIATIVA DE 

 

INICIATIVA I ORIGINALITAT EN 

LES EXPOSICIONS , I  EN ELS 

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ. 
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 L´ALUMNE EN 
L´AULA 

 

INTERÉS I PARTICIPACIÓ EN 

LES ACTIVITATS DE L´AULA 
 

 

 

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. 

 

PROVES ESCRITES (90%) 
 

- Hi hauran proves parcials escrites per trimestre amb un contingut de 

2 o 3 unitats cadascuna. En la prova escrita es plantejaran 
principalment activitats  del tipus que s'han treballat a classe o en 

casa a partir dels exàmens de selectivitat, on es valorarà el grau de 
consecució de la competència matemàtica científica i tecnològica 

prevista en els criteris de qualificació (CMCT) . 

 
- Al finalitzar cada bloc de continguts de l'assignatura es farà una prova 

global d'eixe bloc. 
 

- En cadascuna de les tres Avaluacions es calcularà la mitjana 
aritmètica de les proves parcials escrites realitzades d'un mateix bloc, 

que representarà un 60%. La prova global del bloc representarà l'altre 
40% de la nota final de cada bloc.  

 
- Aquesta nota representarà el 90% (CMCT) de la nota final de 

l´avaluació. EL 10% restant es valorarà a partir de les activitats 
relacionades amb la resta de les competències i que estan reflectides 

en la graella anterior. 
 

- La nota final de la CMCT de l'assignatura serà la mitjana aritmètica 
de les notes finals de tots els blocs . 

 
- 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 . 
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- 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. Cada retard NO JUSTIFICAT es penalitzarà amb la 

baixada de 0,1 punts en la NOTA FINAL del curs (fins un màxim 
de 1 punt). 

 
- En el cas que un/a alumne/a copie a l’examen, la nota de l’avaluació 

serà un zero (0). Aquesta avaluació podrà serà recuperada de manera 
global en un examen abans que acabe el curs, obtenint en qualsevol 

cas una nota màxima de cinc punts (5) en eixa avaluació. 
 

- 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. 
 

 

ORTOGRAFIA (5%) 
 

- L´ortografia i expressió es valorarà amb  0.5 punt 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 (exàmens, llibreta, treballs, 

informes...) , fins un màxim de 0,5 punts. 
 

 

RECUPERACIONS 
 
Prova extraordinària 

 

• L´alumnat avaluat negativament en maig es presentarà de tota la 
matèria. Aquesta prova tindrà una estructura semblant a un selectiu 

i contindrà preguntes dels últims 5 anys (els últims 10 selectius). 
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