
 

 

ASSIGNATURA: BIOLOGIA I GEOLOGIA
  

CURS: 1r ESO 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Avaluació ordinària 
 

- L’avaluació final ordinària es farà a partir de les evidències d’aprenentatge que 

s’havien recollit dels alumnes abans de la suspensió de les activitats lectives 

presencials, basant-se en les dades de la primera i de la segona avaluació. 

- Les valoracions de les activitats realitzades a partir de l’inici de la suspensió de 

les activitats lectives presencials es consideraran exclusivament per augmentar la 

qualificació i també podran recuperar les qualificacions negatives del curs actual. 

- La feina proposada des de l’inici de la suspensió de les classes presencials podrà 

tenir o no una nota numèrica. A continuació s’indica el tipus de feina que s’anirà 

proposant i la corresponent forma de valorar-la: 

Feina Valoració 

Activitats del llibre o plantejades per la professora Positius 

Treballs fets amb un editor de text, presentacions 

PowerPoint o fets en el quadern de l’alumne 

Nota 

numèrica 

 

          Important: 

• Quan una feina hagi de ser valorada amb una nota numèrica els alumnes seran 

avisats i disposaran dels criteris que es tindran en compte per fer la corresponent 

valoració (presentació, continguts, data de lliurament, etc).  

• La nota corresponent a la feina realitzada durant el període de suspensió de les 

classes s’obtindrà a partir de la mitja de notes de treballs (50%) i el recompte de 

positius (50%).  

• La nota final de l’assignatura mai serà inferior a la mitjana de la primera i la 

segona avaluació. Aquesta nota mitjana podrà pujar amb la feina realitzada al 

llarg de la tercera avaluació de la següent forma: 

Nota 3a avaluació 
(no presencial) 

Punts que puja a la mitjana 
de la 1a i 2a avaluació 

Excel·lent (9, 10) + 2 punts 

Notable (7, 8) + 1,5 punts 

Bé (6)  +1 punt 

Suficient (5) +0,5 punts 

Insuficient (1,2,3,4) +0 punts 

 

Recuperació d’avaluacions pendents: els alumnes que tenen pendents les 

avaluacions anteriors (1a i/o 2a) tenen l’oportunitat de recuperar-les realitzant unes 

activitats que proposarà la professora. Així mateix, aquests alumnes hauran d’haver 

lliurat tota la feina que s’hagi proposat durant el període de suspensió de les classes. 

Els alumnes que vulguin fer la recuperació ho han de comunicar a la professora i se’ls 

enviarà la feina a través del correu electrònic. Cal tenir en compte que si la situació 

sanitària ho permetés, es realitzaria l’examen presencial de recuperació de la 1a i/o 2a 



 

 

avaluació al mes de juny.   

  

Recuperació de matèries d’altres cursos: La recuperació de les matèries pendents 

de cursos anteriors es farà mitjançant proves presencials o a distància, segons 

l’evolució de l’estat d’alarma. 

 

Avaluació extraordinària Setembre: 

 

- Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre. 

- A l'avaluació final extraordinària els alumnes seran avaluats tenint en 

consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació i estàndards 

avaluables i el grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la 

suspensió de les activitats lectives presencials. 

- S’elaborarà un pla de reforç individualitzat tenint en compte les circumstàncies 

de cada alumne durant el període de suspensió de les activitats presencials per 

facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una 

avaluació negativa. La feina de reforç que l’alumne realitzi durant l’estiu haurà de 

ser lliurada el dia de l’examen i suposarà un 10% de la nota.  

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TREBALLATS AL PRIMER I SEGON 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  

 
- 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  
 

- 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. 

 
UNITAT  5. La biosfera  

 
- 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. 
- 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. 

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

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A TREBALLAR AL TERCER TRIMESTRE 



 

 

 
El currículum de Biologia i Geologia de 1r d’ESO no comparteix continguts amb el de 3r 

d’ESO excepte alguns criteris que ja s’han treballat al llarg dels dos primers trimestres. 
A més, els alumnes que el curs que ve facin 2n d’ESO faran l’assignatura de Física i 

Química en lloc de Biologia i Geologia. Per aquests motius s’ha considerat oportú 
continuar treballant els continguts més essencials prevists per aquest trimestre.   

 
UNITAT 6. 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. 

- Caracteritzar els principals grups d’invertebrats: porífers, cnidaris, equinoderms, 
platihelmints, nematodes, anèl·lids i artròpodes. 

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

 
UNITAT 7. El regne animal. Els animals vertebrats  

 
- 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. 
- Caracteritzar els principals grups de vertebrats: peixos, amfibis, rèptils, aus i 

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

illes Balears. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A TREBALLAR AL PROPER CURS 

 
UNITAT 8. El regne de les plantes  

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

illes Balears. 
 

UNITAT 9. Els regnes dels fongs, els protoctists i les moneres  
 

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

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

- Conèixer les funcions vitals dels fongs, protoctists i moneres i reconèixer la 
importància que tenen per a la vida. 



 

 

 

 

 


