
 

 

ASSIGNATURA:Biologia i Geologia  CURS: 4t ESO 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Avaluació inicial: 
 

Es farà una prova d’avaluació inicial que inclou els diferents blocs curriculars per 

determinar els coneixements previs dels alumnes. Amb els resultats d’aquestes proves 
es determinarà la necessitat d’adaptar els continguts que es treballin 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. 



 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Unitat 1. Estructura i dinàmica de la Terra 

 

- Reconèixer, recopilar i contrastarfets que mostrin la Terra com un planeta 

canviant i relacionar-los amb els fenòmens que succeeixen actualment. 

- Comprendre els diferents models que expliquen l’estructura i la composició de la 

Terra. 

- Combinar el model dinàmic de l’estructura interna de la Terra amb la teoria de la 

tectònica de plaques. 

- Reconèixer les evidències de la deriva continental i de l’expansió del fons 

oceànic. 

- Interpretar alguns fenòmens geològics associats al moviment de la litosfera i 

relacionar-los amb la seva ubicació en mapes terrestres. Comprendre els 

fenòmens naturals produïts en els contactes de les plaques. 

- Contrastar algunes actuacions humanes sobre diferents ecosistemes, valorar-ne 

la influència i argumentar les raons de certes actuacions individuals i col·lectives 

per evitar el deteriorament dels ecosistemes. Reconèixer els principals problemes 

ambientals de les Illes Balears. 

 

Unitat 2. Tectònica i relleu 

 

- Interpretar alguns fenòmens geològics associats al moviment de la litosfera i 

relacionar-los amb la seva ubicació en mapes terrestres. Comprendre els 

fenòmens naturals produïts en els contactes de les plaques. 

- Explicar l’origen de les serralades, els arcs d’illes i els orògens tèrmics. 

- Contrastar els tipus de plaques litosfèriques associant els mateixos moviments i 

conseqüències. 

- Reconèixer que l’origen i l’evolució del relleu són el resultat de la interacció entre 

els processos geològics interns i els externs. 

- Contrastar algunes actuacions humanes sobre diferents ecosistemes, valorar-ne 

la influència i argumentar les raons de certes actuacions individuals i col·lectives 

per evitar el deteriorament dels ecosistemes. Reconèixer els principals problemes 

ambientals de les Illes Balears. 

 

Unitat 3. La història de la Terra 

 

- Registrar i reconstruir alguns dels canvis més notables de la història de la Terra i 

associar-los a la seva situació actual. 

- Interpretar talls geològics senzills i perfils topogràfics com a procediment per 

estudiar una zona o un terreny. 



 

 

-  

 

- Categoritzar i integrar els processos geològics més importants de la història de la 

Terra: discriminar els principals esdeveniments geològics, climàtics i biològics 

que han tingut lloc al llarg de la història de la Terra i reconèixer alguns animals i 

plantes característiques de cada era. 

- Reconèixer i datar els eons, les eres i els períodes geològics utilitzant el 

coneixement dels fòssils guia. 

- Contrastar algunes actuacions humanes sobre diferents ecosistemes, valorar-ne 

la influència i argumentar les raons de certes actuacions individuals i col·lectives 

per evitar el deteriorament dels ecosistemes. Reconèixer els principals problemes 

ambientals de les Illes Balears. 

 

SEGON TRIMESTRE 

 

Unitat 4. Estructura i dinàmica dels ecosistemes 

 

- Categoritzar els factors ambientals i la influència que exerceixen sobre els éssers 

vius. Identificar als ecosistemes de les Illes Balears els factors ambientals 

característics. 

- Reconèixer els conceptes de factor limitant i límit de tolerància. 

- Interpretar les adaptacions dels éssers vius a un ambient determinat i relacionar 

les adaptacions amb el factor o els factors ambientals que les desencadenen. 

- Identificar les relacions intraespecífiques i interespecífiques com a factors de 

regulació dels ecosistemes. 

- Explicar els conceptes de biòtop, població, comunitat, ecotò, cadenes tròfiques i 

xarxes tròfiques. 

- Comparar les adaptacions dels éssers vius a diferents medis mitjançant la 

utilització d’exemples. 

- Expressar com es produeix la transferència de matèria i energia al llarg d’una 

cadena o xarxa tròfica i deduir-ne les conseqüències pràctiques en la gestió 

sostenible d’alguns recursos per part de l’ésser humà. 

- Relacionar les pèrdues energètiques produïdes en cada nivell tròfic amb 

l’aprofitament dels recursos alimentaris del planeta des d’un punt de vista 

sostenible. 

- Contrastar algunes actuacions humanes sobre diferents ecosistemes, valorar-ne 

la influència i argumentar les raons de certes actuacions individuals i col·lectives 

per evitar el deteriorament dels ecosistemes. Reconèixer els principals problemes 

ambientals de les Illes Balears. 

 

 

 



 

 

 

Unitat 5. L’activitat humana i el medi ambient 

 

- Contrastar algunes actuacions humanes sobre diferents ecosistemes, valorar-ne 

la influència i argumentar les raons de certes actuacions individuals i col·lectives 

per evitar el deteriorament dels ecosistemes. Reconèixer els principals problemes 

ambientals de les Illes Balears. 

- Concretar diferents processos de tractament de residus. 

- Contrastar arguments a favor de la recollida selectiva de residus i la repercussió 

que té en l’àmbit familiar i en el social.  

- Indicar la importància que té per al desenvolupament sostenible la utilització 

d’energies renovables. 

 

Unitat 6. L’organització cel·lular dels éssers vius 

 

- Determinar les analogies i les diferències en l’estructura de les cèl·lules 

procariotes i les eucariotes i interpretar les relacions evolutives entre aquestes 

cèl·lules. 

- Comparar l’estructura dels cromosomes i de la cromatina. 

- Formular els principals processos que tenen lloc en la mitosi i la meiosi i revisar-

ne el significat i la importància biològica. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

Unitat 7. Herència i genètica 

 

- Relacionar la replicació de l’ADN amb la conservació de la informació genètica. 

- Comprendre com s’expressa la informació genètica utilitzant el codi genètic. 

- Formular els principis bàsics de la genètica mendeliana i aplicar les lleis de 

l’herència en la resolució de problemes senzills. 

- Diferenciar l’herència del sexe de la lligada al sexe i establir la relació que 

existeix entre aquestes. 

- Conèixer algunes malalties hereditàries, la forma de prevenir-les i l’abast social 

que tenen. 

- Identificar les tècniques de l’enginyeria genètica: ADN recombinant i PCR, i les 

seves aplicacions (OMG: organismes modificats genèticament) 

 

Unitat 8. La informació i la manipulació genètica 

 

- Comparar els tipus d’àcids nucleics i la composició d’aquests i relacionar-los amb 

la funció que tenen. 

- Relacionar la replicació de l’ADN amb la conservació de la informació genètica. 

Comprendre com s’expressa la informació genètica utilitzant el codi genètic 

- Reconèixer i explicar en què consisteixen les mutacions, valorar el paper que 



 

 

 

 

tenen en la diversitat genètica i comprendre la relació entre mutació i evolució. 

- Identificar les tècniques de l’enginyeria genètica: ADN recombinant i PCR. 

Comprendre el procés de clonació. 

- Reconèixer les aplicacions de l’enginyeria genètica: OMG (organismes modificats 

genèticament) a l’agricultura, la ramaderia, el medi ambient i la salut. 

 

Unitat 9. L’origen i l’evolució de la vida 

 

- Conèixer les proves de l’evolució. Comparar lamarckisme, darwinisme i 

neodarwinisme. 

- Comprendre els mecanismes de l’evolució i destacar la importància de la mutació 

i la selecció. Analitzar el debat entre gradualisme, saltacionisme i neutralisme. 

- Establir la relació entre variabilitat genètica, adaptació i selecció natural. 

- Interpretar arbres filogenètics, incloent-hi l’humà. Descriure les fases de  

l’hominització. 

 


