
 

 

ASSIGNATURA:Biologia i Geologia  CURS: 4t ESO 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Avaluació ordinària de juny 

 

− 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 siran 

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 sirà 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 

 

 

Tema 1. Estructura i dinàmica de la Terra 

 

1.  Reconèixer, recopilar i contrastar fets que mostrin la Terra com un planeta 

canviant. 

1.1.Identifica i descriu fets que mostren la Terra com un planeta canviant i els 

relaciona amb els fenòmens que succeeixen actualment. 

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

Terra. 

2.1.Analitza i compara els diferents models que expliquen l’estructura i la 

composició de la Terra. 

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

tectònica de plaques. 

3.1.  Relaciona les característiques de l’estructura interna de la Terra i les associa 

als fenòmens superficials. 

4.Reconèixer les evidències de la deriva continental i de l’expansió del fons oceànic. 

4.1.  Expressa algunes evidències actuals de la deriva continental i l’expansió del 

fons oceànic. 



 

 

5. 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. 

5.1.  Coneix i explica raonadament els moviments relatius de les plaques 

litosfèriques. 

5.2.  Interpreta les conseqüències que tenen en el relleu els moviments de les 

plaques. 

 

Tema 2. Tectònica i relleu 

 

1.  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. 

1.1.  Coneix i explica raonadament els moviments relatius de les plaques 

litosfèriques. 

1.2.  Interpreta les conseqüències que tenen en el relleu els moviments de les 

plaques. 

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

2.1.  Identifica les causes que originen els principals relleus terrestres. 

3.  Contrastar els tipus de plaques litosfèriques associant els mateixos moviments i 

conseqüències. 

3.1.  Relaciona els moviments de les plaques amb diferents processos tectònics. 

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

els processos geològics interns i els externs. 

4.1.  Interpreta l’evolució del relleu sota la influència de la dinàmica externa i la 

interna. 

 

Tema 3. La història de la Terra 

 

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

associar-los a la seva situació actual. 

1.1.  Reconstrueix alguns canvis notables a la Terra mitjançant la utilització de 

models temporals a escala i reconeix les unitats temporals en la història geològica. 

2.  Interpretar talls geològics senzills i perfils topogràfics com a procediment per 

estudiar una zona o un terreny. 

2.1.  Interpreta un mapa topogràfic i fa perfils topogràfics. 

2.2.  Resol problemes simples de datació relativa aplicant-hi els principis de 

superposició d’estrats, superposició de processos i correlació. 

3.  Categoritzar i integrar els processos geològics més importants de la història de la 



 

 

Terra. 

3.1.  Discrimina els principals esdeveniments geològics, climàtics i biològics que han 

tingut lloc al llarg de la història de la Terra i reconeix alguns animals i plantes 

característiques de cada era. 

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

coneixement dels fòssils guia. 

4.1.  Relaciona algun dels fòssils guia més característics amb la seva era geològica. 

 

Tema 4. Estructura i dinàmica dels ecosistemes 

 

1.  Categoritzar els factors ambientals i la influència que exerceixen sobre els éssers 

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

característics. 

1.1. Reconeix els factors ambientals que condicionen el desenvolupament dels 

éssers vius en un ambient determinat i valora la importància que tenen a l’hora de 

conservar-lo. 

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

2.1.Interpreta les adaptacions dels éssers vius a un ambient determinat i relaciona 

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

3. Identificar les relacions intraespecífiques i interespecífiques com a factors de 

regulació dels ecosistemes. 

3.1.Reconeix i descriu diferents relacions i la influència que exerceixen en la 

regulació dels ecosistemes. 

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

xarxes tròfiques. 

4.1. Analitza les relacions entre biòtop i biocenosi i avalua la importància que tenen 

per mantenir l’equilibri de l’ecosistema. 

5. Comparar les adaptacions dels éssers vius a diferents medis mitjançant la utilització 

d’exemples. 

5.1.  Reconeix els diferents nivells tròfics i les seves relacions als ecosistemes i 

valora la importància que té per a la vida en general el manteniment d’aquestes 

relacions. 

6. 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. 

6.1. Compara les conseqüències pràctiques de la gestió sostenible d’alguns recursos 

per part de l’ésser humà i en valora críticament la importància. 

7. Relacionar les pèrdues energètiques produïdes en cada nivell tròfic amb 

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

7.1.  Estableix la relació entre les transferències d’energia dels nivells tròfics i la 

seva eficiència energètica. 

 



 

 

Tema 5. L’organització cel·lular dels éssers vius 

 

1.  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. 

1.1.  Compara la cèl·lula procariota i l’eucariota i l’animal i la vegetal, i reconeix la 

funció dels orgànuls cel·lulars i la relació entre morfologia i funció. 

2. Identificar el nucli cel·lular i l’organització d’aquest segons les fases del cicle 

cel·lular a través de l’observació directa o indirecta. 

2.1.  Distingeix els diferents components del nucli i la funció que tenen segons les 

diferents etapes del cicle cel·lular. 

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

3.1.  Reconeix les parts d’un cromosoma i l’utilitza per construir un cariotip. 

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

el significat i la importància biològica. 

4.1.  Reconeix les fases de la mitosi i la meiosi, diferencia ambdós processos i en 

distingeix el significat biològic. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A TREBALLAR AL TERCER TRIMESTRE 

 

Al llarg del tercer trimestre se treballaran els criteris d’avaluació que quedaven 

pendents, sempre prioritzant aquells que s’han considerat més importants i essencials 

per a l’alumne que finalitza l’ESO.  

 

Tema 7. Herència i genètica 

 

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

1.1.  Reconeix la funció de l’ADN com a portador de la informació genètica i el 

relaciona amb el concepte de gen. 

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

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

l’herència en la resolució de problemes senzills. 

3.1 Reconeix els principis bàsics de la genètica mendeliana i resol problemes 

pràctics d’encreuaments amb un o dos caràcters. 

4.  Diferenciar l’herència del sexe de la lligada al sexe. 

5.  Conèixer algunes malalties hereditàries. 

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

seves aplicacions. 

 

Tema 8. La informació i la manipulació genètica 

 

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

funció que tenen. 



 

 

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

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

2.1. Reconeix la funció de l’ADN com a portador de la informació genètica i el 

relaciona amb el concepte de gen. 

3. Valorar el paper de les mutacions en la diversitat genètica i comprendre la relació 

entre mutació i evolució. 

3.1.  Reconeix i explica en què consisteixen les mutacions i els tipus existents. 

 

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

 

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

neodarwinisme. 

1.1. Distingeix les característiques diferenciadores del lamarckisme, el darwinisme i 

el neodarwinisme. 

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

la selecció.  

2.1.  Estableix la relació entre variabilitat genètica, adaptació i selecció natural 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ QUE NO ES TREBALLARAN AQUEST CURS 

 

Els següents criteris no s’han inclòs al tercer trimestre perquè s’han treballat a cursos 

anteriors i s’han volgut prioritzar aquells que s’han considerat nous i més essencials 

per a l’alumne.  

 

Tema 5. L’activitat humana i el medi ambient 

 

1.  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. 

1.1.  Argumenta sobre les actuacions humanes que tenen una influència negativa 

sobre els ecosistemes: contaminació, desertització, exhauriment de recursos, etc. 

1.2.  Defensa possibles actuacions per millorar el medi ambient. 

2.  Concretar diferents processos de tractament de residus. 

2.1. Descriu els processos de tractament de residus i valora críticament la recollida 

selectiva d’aquests. 

3.  Contrastar arguments a favor de la recollida selectiva de residus i la repercussió 

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

3.1.  Argumenta els pros i els contres del reciclatge i de la reutilització de recursos 

materials. 

4.  Indicar la importància que té per al desenvolupament sostenible la utilització 

d’energies renovables. 

4.1. Destaca la importància de les energies renovables per al desenvolupament 

sostenible del planeta. 



 

 

 

 

 


