
 

 

ASSIGNATURA: BIOLOGIA I GEOLOGIA

  

CURS: 1r ESO 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  
 

Avaluació inicial:  
Segons les proves realitzades a 6è d’EP es prepara una prova d’avaluació inicial per 

determinar els coneixements previs dels alumnes. Aquesta avaluació inclou els diferents 
blocs del currículum. Amb els resultats d’aquestes proves es valorarà la necessitat 
d’adaptar els continguts que es treballaran al llarg del curs.   
 

Avaluació contínua: 
 La nota final de cada trimestre es calcularà de la següent forma:  

 

• Proves escrites:  70%  
• Deures, quaderns, actitud i participació: 30% 

 

Per avaluar les proves escrites, els treballs i la feina diària dels alumnes es tindran en 

compte els criteris de qualificació establerts al currículum: adquisició de les 
competències clau, dels objectius de la unitat  i dels continguts transversals. 

 
Recuperació d’avaluacions no superades: 
 

Es farà un examen de recuperació de l’avaluació que no s’hagi superat. Aquest 
examen es basarà en els criteris mínims avaluables de cada unitat seleccionats pel 
professor i serà realitzat la primera setmana en tornar de vacances. El resultat 

d’aquesta prova serà recuperat o no recuperat.  
 

Avaluació ordinària de juny 
 

Tots els alumnes hauran de realitzar la prova final de juny. La qualificació final tindrà 
en compte la nota de la prova i la feina feta per part de l’alumne al llarg de tot el curs.  
Els alumnes superaran l’assignatura si obtenen una qualificació igual o superior a 5. 

Els alumnes que han aprovat totes les avaluacions podran pujar nota amb la 
realització d’aquesta prova final.  
 

Avaluacions extraordinàries  
 

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura a la convocatòria ordinària tenen 
l’oportunitat de recuperar-la a les convocatòries extraordinàries de setembre i febrer.  

 
Els alumnes hauran de realitzar unes proves escrites que inclouen preguntes  

corresponents al temari que s’hagi treballat al llarg del curs complet. També hauran de 
lliurar unes activitats complementàries indicades pel professor. La qualificació final de 
la prova extraordinària es calcularà a partir de la prova escrita (80%) i de les 

activitats complementàries (20%). Es podran presentar als exàmens extraordinaris 
tots els alumnes que tinguin assignatures pendents, ja sigui del curs actual o de 

cursos anteriors. 
 

Assistència mínima:  
 

Si l’alumne no assisteix com a  mínim a un 80% de las sessions no podrà ser avaluat 
en avaluació contínua i haurà de superar un examen final d’avaluació. 
 

Repetició d’ exàmens:  

Segons la normativa entregada en el dossier inicial. 



 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PRIMER TRIMESTRE 

 
UNITAT  1. L’univers i el nostre planeta  
 

- Reconèixer les idees principals sobre l’origen de l’Univers i la formació i l’evolució 
de les galàxies. 

- Exposar l’organització del sistema solar, així com algunes de les concepcions 

sobre aquest sistema planetari que hi ha hagut al llarg de la història. 
- Relacionar comparativament la posició d’un planeta al sistema solar amb les 

seves característiques.. 
- Localitzar la posició de la Terra dins el sistema solar. 
- Establir els moviments de la Terra, la Lluna i el Sol i relacionar-los amb 

l’existència del dia i la nit, les estacions, les marees i els eclipsis. 
 

UNITAT 2. La geosfera. Minerals i roques  
 

- Cercar, seleccionar i interpretar la informació de caràcter científic i utilitzar 
aquesta informació per formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i 

argumentar sobre problemes relacionats amb el medi natural i la salut. 
- Identificar els materials terrestres segons l’abundància i la distribució a les grans 

capes de la Terra. 
- Reconèixer les propietats i característiques dels minerals i de les roques, indicar 

els que són presents a les illes Balears i destacar-ne les aplicacions més 

freqüents, la importància econòmica i la gestió sostenible. 
- Utilitzar fonts d’informació variada, discriminar la informació i prendre decisions 

sobre aquesta i els mètodes emprats per obtenir-la. 
 

UNITAT 3. L’atmosfera  
 

- Utilitzar adequadament el vocabulari científic en un context precís i adequat al 

seu nivell. 
- Cercar, seleccionar i interpretar la informació de caràcter científic i utilitzar 

aquesta informació per formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i 
argumentar sobre problemes relacionats amb el medi natural i la salut. 

- Analitzar les característiques i la composició de l’atmosfera i les propietats de 

l’aire. 
- Investigar els problemes de contaminació ambiental actuals i les repercussions 

que poden tenir i desenvolupar actituds que contribueixin a solucionar-los. 
- Reconèixer la importància del paper protector de l’atmosfera per als éssers vius i 

considerar com hi repercuteix l’activitat humana. 

 
• UNITAT 4. La hidrosfera  

 

- Cercar, seleccionar i interpretar la informació de caràcter científic i utilitzar 
aquesta informació per formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i 
argumentar sobre problemes relacionats amb el medi natural i la salut. 

- Descriure les propietats de l’aigua i la importància que té per a l’existència de la 
vida. 

- Interpretar la distribució de l’aigua a la Terra, així com el cicle de l’aigua i l’ús 
que en fa l’ésser humà. 

- Valorar la necessitat d’una gestió sostenible de l’aigua i d’actuacions personals i 

col·lectives per potenciar que se’n redueixi el consum i que es reutilitzi. Estudiar 



 

 

la problemàtica específica de la gestió de l’aigua dolça a les illes Balears. 

- Justificar i argumentar la importància de preservar i no contaminar les aigües 
dolces i les salades. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE 

 

UNITAT  5. La biosfera  
 

- Cercar, seleccionar i interpretar la informació de caràcter científic i utilitzar 

aquesta informació per formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i 
argumentar sobre problemes relacionats amb el medi natural i la salut. 

- Fer un treball experimental amb l’ajuda d’un guió de pràctiques de laboratori o 
de camp, descriure’n l’execució i interpretar-ne els resultats. 

- Reconèixer que els éssers vius estan constituïts per cèl·lules i determinar les 

característiques que els diferencien de la matèria inerta. 
- Descriure les funcions comunes a tots els éssers vius i diferenciar entre nutrició 

autòtrofa i heteròtrofa. 
- Reconèixer les característiques morfològiques principals dels diferents grups 

taxonòmics. 

- Descriure les característiques generals dels grans grups taxonòmics i explicar-ne 
la importància en el conjunt dels éssers vius. 

 
UNITAT  6. El regne animal. Els animals vertebrats  
 

- Utilitzar adequadament el vocabulari científic en un context precís i adequat al 

seu nivell. 
- Cercar, seleccionar i interpretar la informació de caràcter científic i utilitzar 

aquesta informació per formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i 
argumentar sobre problemes relacionats amb el medi natural i la salut. 

- Reconèixer que els éssers vius estan constituïts per cèl·lules i determinar les 

característiques que els diferencien de la matèria inerta. 
- Descriure les funcions comunes a tots els éssers vius i diferenciar entre nutrició 

autòtrofa i heteròtrofa. 
- Caracteritzar els principals grups d’invertebrats i de vertebrats. 
- Determinar, a partir de l’observació, les adaptacions que permeten als animals i a 

les plantes sobreviure en determinats ecosistemes. 
- Utilitzar claus dicotòmiques o altres mitjans per identificar i classificar animals i 

plantes. 
- Reconèixer les espècies més característiques dels diferents ecosistemes de les 

illes Balears. 

 
UNITAT  7. Els animals invertebrats  
 

- Cercar, seleccionar i interpretar la informació de caràcter científic i utilitzar 
aquesta informació per formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i 

argumentar sobre problemes relacionats amb el medi natural i la salut. 
- Fer un treball experimental amb l’ajuda d’un guió de pràctiques de laboratori o 

de camp, descriure’n l’execució i interpretar-ne els resultats. 

- Descriure les funcions comunes a tots els éssers vius i diferenciar entre nutrició 
autòtrofa i heteròtrofa. 

- Descriure les característiques generals dels grans grups taxonòmics i explicar-ne 
la importància en el conjunt dels éssers vius. 



 

 

- Caracteritzar els principals grups d’invertebrats i de vertebrats. 

- Determinar, a partir de l’observació, les adaptacions que permeten als animals i a 
les plantes sobreviure en determinats ecosistemes. 

- Utilitzar claus dicotòmiques o altres mitjans per identificar i classificar animals i 

plantes. Reconèixer les espècies més característiques dels diferents ecosistemes 
de les illes Balears. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 
 

UNITAT  8. Les funcions vitals en els animals  
 

- Cercar, seleccionar i interpretar la informació de caràcter científic i utilitzar 

aquesta informació per formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i 
argumentar sobre problemes relacionats amb el medi natural i la salut. 

- Descriure les funcions comunes a tots els éssers vius i diferenciar entre nutrició 
autòtrofa i heteròtrofa. 

- Determinar, a partir de l’observació, les adaptacions que permeten als animals i a 

les plantes sobreviure en determinats ecosistemes. 
 

UNITAT 9. El regne de les plantes  
 

- Utilitzar adequadament el vocabulari científic en un context precís i adequat al 
seu nivell. 

- Cercar, seleccionar i interpretar la informació de caràcter científic i utilitzar 

aquesta informació per formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i 
argumentar sobre problemes relacionats amb el medi natural i la salut. 

- Categoritzar els criteris que serveixen per classificar els éssers vius i identificar 
els principals models taxonòmics als quals pertanyen els animals i les plantes 
més comuns. 

- Utilitzar claus dicotòmiques o altres mitjans per identificar i classificar animals i 
plantes. Reconèixer les espècies més característiques dels diferents ecosistemes 

de les illes Balears. 
 

UNITAT 10. Els regnes dels fongs, els protoctists i les moneres  
 

- Utilitzar adequadament el vocabulari científic en un context precís i adequat al 
seu nivell. 

- Cercar, seleccionar i interpretar la informació de caràcter científic i utilitzar 

aquesta informació per formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i 
argumentar sobre problemes relacionats amb el medi natural i la salut. 

- Reconèixer que els éssers vius estan constituïts per cèl·lules i determinar les 
característiques que els diferencien de la matèria inerta. 

- Descriure les funcions comunes a tots els éssers vius i diferenciar entre nutrició 

autòtrofa i heteròtrofa. 
- Descriure les característiques generals dels grans grups taxonòmics i explicar-ne 

la importància en el conjunt dels éssers vius. 
- Determinar, a partir de l’observació, les adaptacions que permeten als animals i a 

les plantes sobreviure en determinats ecosistemes. 

- Conèixer les funcions vitals de les plantes i reconèixer la importància que tenen 
per a la vida. 

 

 


