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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Justificació de la programació 

Programar en el context educatiu i pedagògic significa concretar i organitzar les 

intencions educatives generals en propostes didàctiques específiques que permeten als 

alumnes assolir els objectius previstos. Amb açò es pretén facilitar la planificació, el 

desenvolupament i  l’avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge. 

La necessitat d’elaborar una programació s’explica pel fet de que suprimeix l’atzar i la 

improvisació. A més a més, evita perdudes de temps, a la vegada que permet adaptar el 

treball pedagògic al context del centre i de l’ aula concreta, i assegura la coherència 

entre les intencions educatives del centre, la pràctica docent i l’assoliment dels 

continguts per part de l’alumnat.  

Des de la implantació de la LOMCE els centres docents poden incorporar en els plans de 

transició la integració de matèries en àmbits, en els termes establerts per l'article 17 del 

Reial decret 1105/2014. En la situació actual i després de l'establiment per àmbits per a 

tots els primers de l'ESO es fa necessària aquesta proposta de programació per al 

desenvolupament de l'Àmbit Científic que recull (en el nostre cas) les assignatures de 

“biologia i geologia” , “matemàtiques” i “tecnologia” de 1er d'ESO. 

Cal assenyalar que una agrupació per àmbits no ha de suposar una reducció en els 

continguts, estàndards d'aprenentatge avaluables i criteris d'avaluació de les matèries 

que s'agrupen, així com l'horari assignat al conjunt d'elles. Així doncs, tenint això en 

compte i en aquest sentit, hem respectat els diferents aspectes sobre l'organització i 

avaluació que es desenvolupen en la RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020. 

La present programació constitueix un esforç del conjunt de professors del departament 

per adaptar els continguts a les característiques generals del tipus d'alumnat existent al 

centre. És el docent, el que recolzant-se en aquesta programació didàctica, ha de 

concretar tant els objectius, organitzat els continguts, criteris d'avaluació i metodologia 

al tipus de alumnat existent (programació d'aula o tercer nivell de concreció). 

 

Aquest curs acadèmic , els responsables d'aquesta concreció i integrants del 

Departament de Biologia i Geologia són: 

 Beatriz Navarro Marcilla (Cap de departament) 

 Jaume Vaello Rogles  

 Ester Orts Sanchis (Tutora) 

 Jordi Alemany Pérez  (Tutor) 

 Mª Isabel Mora  
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En la taula següent es mostren la distribució dels cursos entre els docents que componen 

el departament.  

Docents 1rESO 3rESO 
Taller 

3rESO 
4tESO 

Bio 

1rBatx 

Anatomia 

1r Batx 

Bio 

2nBatx 

CAP 2 

Jardineria 

CAP 1 

Jardineria 
PMAR 

Jaume  3  2    1   

Bea COD. 
COD. 

ANG. 
2   1     

Esther  2     1   1 

Jordi 1        1  

Mª Isabel 
1 

COD. 
   1      

COD.: Codocència, COD-ANG.: Codocència en anglès 

 

1.2 Contextualització 

La localitat de La Vila Joiosa és un municipi situat en la costa de la comarca alacantina 

de la Marina Baixa coneguda per la seua activitat pesquera i la seua indústria dels 

xocolates  (Xocolates Valor, Pérez o Clavileño), encara que actualment el turisme juga 

un paper fonamental en la seua economia. 

Pel que fa al sistema educatiu, juntament amb l'IES La Malladeta, amb codi 03009051, 

en La Vila Joiosa existeixen altres dos instituts d'Educació Secundària Obligatòria: l'IES 

Marcos Zaragoza i l'IES Marina Baixa. 

L'IES La Malladeta rep alumnes de diversos centres d'Educació Primària de la localitat La 

Hispanitat”, El Mare Nostrum” i El Doctor Esquerdo, així com alguns alumnes de petites 

poblacions properes com Sella, Orxeta o Relleu. A açò caldria afegir l'alumnat estranger 

que arriba des del seu país d'origen. 

D'aquesta manera, l'alumnat que rep el centre presenta una estructura socioeconòmica 

diversa, amb majoria de famílies de classe treballadora dedicades, majoritàriament, al 

sector serveis i a la indústria de la zona. 

És important destacar l'elevat nombre d'alumnes amb els quals compta el centre (més 

de mil) així com, la presència d’alumnat de diverses nacionalitats dins d’una aula, la qual 

cosa ens ofereix una gran oportunitat per treballar la integració, respecte i tolerància, al 

mateix tems que realitzem la nostra labor docent.  

Pel que fa al Centre, l'IES La Malladeta té una antiguitat de 52 anys. Va ser el primer 

institut que es va establir en la comarca, encara que les actuals instal·lacions del centre 

situades al carrer Diputada Ángela Llinares, són de recent construcció, ja que va haver 

un canvi d'ubicació en febrer de 2005. L'edifici té tres plantes i compta, 

aproximadament, amb cinquanta aules, les quals quedaven englobades dins de 
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cadascun dels departaments, funcionant com a aules matèria, actualment, amb la 

situació pandèmica que estem vivint, el protocol i les mesures anti-Covid, han fet que 

les aules deixen d’utilitzar-se com aules matèria i el alumnes tinguen un aula de 

referencia per classe, reduint així els desplaçaments de l’alumnat.  

L'agrupament d'alumnes per a les diferents matèries que imparteix el Departament 

durant el present curs escolar és el següent: 

 1r ESO Àmbit científic-tecnològic: 8 grups. 

 3r ESO Biologia i Geologia: 5 grups. 

 Taller aprofundiment de biologia i geologia de 3r ESO: 2 grups. 

 4t ESO Biologia i Geologia: 2 grups compostos per alumnes procedents de 

diferents grups (Biologia i Geologia ) és optativa a 4t, però aquest curs estan els 

dos grups prou massificats arribant entre els dos a uns cinquanta alumnes. 

 1r Batxillerat Biologia i Geologia: un grup. 

 1r Batxillerat Anatomia humana: un grup. 

 2n Batxillerat Biologia: un grup. 

 

2. PROGRAMACIONS DE L’ESO 

2.1 PROGRAMACIÓ D’ÀMBIT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC DE 1r de L’ESO 

 

2.1.1 OBJECTIUS 

Objectius de l’etapa vinculats amb la matèria o l'àmbit 

Totes les àrees es relacionen amb la major part dels objectius curriculars. En canvi, hi ha 

dos tipus de relacions: 

- Una relació disciplinària, quan l'àrea respon a l'àmbit concret a què es refereix 

l'objectiu. 

- Una relació de transversalitat, quan l'objectiu es refereix a àmbits que han 

d'impregnar tots els elements del currículum. 

La taula següent resumeix aquestes relacions entre els objectius curriculars i l'àrea de 

Biologia i Geologia. 

OBJECTIUS CURRICULARS 

RELACIÓ 

BIOLOGIA 
 

Disciplinària Transversal 

a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els 

seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la 

cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en 

el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de tracte i 

d'oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d'una 
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societat plural i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania 

democràtica. 

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball 

individual i en equip com a condició necessària per a una realització 

eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de 

desenvolupament personal. 

  

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i 

oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per 

raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o 

social. Rebutjar els estereotips que comporten discriminació entre 

homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra 

la dona. 

  

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la 

personalitat i en les seues relacions amb els altres, així com rebutjar 

la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments 

sexistes i resoldre pacíficament els conflictes. 

  

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts 

d’informació per a, amb sentit crític, adquirir nous coneixements. 

Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, 

especialment les de la informació i la comunicació. 

  

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que 

s’estructura en diferents disciplines, així com conèixer i aplicar els 

mètodes per a identificar els problemes en els diversos camps del 

coneixement i de l’experiència. 

  

g) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la 

participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per a 

aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir 

responsabilitats. 

  

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en 

les dues llengües oficials , textos i missatges complexos, i iniciar-se 

en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

  

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de 

manera adequada. 
  

j) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la 

història pròpies i dels altres, i també el patrimoni artístic i cultural. 
  

k) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals 

i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per a afavorir el 

desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió 

humana de la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar críticament 

els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels 

éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seua conservació i 

millora. 
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l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les 

diferents manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans 

d’expressió i representació. 

  

 

2.1.2 COMPETÈNCIES 

 

De conformitat amb l’establert per l’ordre 65/2015, annexo I, de la LOMCE, sobre les 

competències clau per a l’aprenentatge permanent, aquest reial decret es basa en la 

potenciació de l’aprenentatge per competències, integrades en els elements curriculars 

per a propiciar una renovació en la pràctica docent i en el procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  

La competència és una combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, motivació, 

valors ètics, actituds, emocions i altres components socials que es mobilitzen 

conjuntament per a aconseguir que els alumnes desenvolupen habilitats útils per a la 

seua incorporació a la societat. Es considera, doncs, com a coneixement en la pràctica 

un coneixement adquirit a través de la participació activa en pràctiques socials que, com 

a tals, es poden desenvolupar tant en el context educatiu formal, per mitjà del 

currículum, com en els contextos educatius no formals i informals». 

«S’hi adopta la denominació de les competències clau definides per la Unió Europea. Es 

considera que “les competències clau són aquelles que totes les persones necessiten per 

a la seua realització i desenvolupament personal, i també per a la ciutadania activa, la 

inclusió social i l’ocupació”. S’hi distingeixen set competències clau essencials per al 

benestar de les societats europees, el creixement econòmic i la innovació, i s’hi descriuen 

els coneixements, les capacitats i les actituds essencials vinculades a cada una». 

Les competències clau del currículum són les següents: 

Competències Acrònim 

Comunicació lingüística CL 

Competència matemàtica, científica i tecnològica CMCT 

Competència digital CD 

Aprendre a aprendre CAA 

Competència social i cívica CSC 

Iniciativa i actitud emprenedora SIEE 

Consciència i expressió cultural CEC 

 

Alguns dels trets característics de les competències són els següents: 

 Constitueixen un saber fer i un saber ser. Es tracta de tots aquells recursos que 

l’alumnat ha de ser capaç de mobilitzar i utilitzar de manera conjunta e integrada 

per resoldre amb eficàcia una situació en un context donat. 

 Són sabers multifuncionals, perquè l’adquisició d’una competència implica el 

desenvolupament d’esquemes cognitius i d’acció que es poden aplicar en 

diversos contextos, segons les necessitats.  
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 Tenen un caràcter dinàmic i il·limitat, ja que el grau d’adquisició d’una 

competència no té límit, sinó que es tracta d’un continu en el qual cada persona, 

al llarg de tota la seua vida, va adquirint graus diferents de suficiència, depenent 

de les necessitats acadèmiques i laborals que se li van plantejant. 

 Són avaluables, atès que es tradueixen en accions i tasques observables. 

 

Contribució de l'àrea de Biologia i Geologia a l'adquisició de les 

competències 

La Biologia es troba directament relacionant amb el desenvolupament de la competència 

cientificomatemática (CMCT), així com la competència de aprendre a aprendre (CAA), 

per l'enorme importància que s'atorga en l’àrea al desenvolupament de processos de 

treball vinculats al mètode científic. No obstant açò, també s'aborden en ella un gran 

nombre d'aspectes que formen part de la resta de competències. 

Competència matemàtica, científica i tecnològica (CMCT) 

En aquest cas, s'estableix una relació de caràcter disciplinar ja que aquesta competència 

està vinculada directament a conceptes, procediments i actituds de les àrees de Biologia 

i Geologia i de Matemàtiques. Alguns aspectes propis d'aquesta competència que es 

desenvolupen són els següents: 

 Producció i interpretació de diferents tipus d'informació. 

 Anàlisi i expressió d'aspectes quantitatius i qualitatius de la realitat i de l'entorn 

natural. 

 Solució de problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral. 

 Interacció amb el món físic, tant en els seus aspectes naturals com en els generats 

per l’ acció humana. 

 Comprensió de successos i predicció de conseqüències d'una determinada 

actuació. 

 Valoració i interès per la millora i preservació de les condicions de vida pròpia, de 

les altres persones i de la resta dels éssers vius. 

Competència per a aprendre a aprendre (CAA) 

Vinculada, sobretot, amb el Bloc 1. Metodologia científica i projecte de recerca, en el 

qual s'arrepleguen procediments i estratègies pròpies del mètode científic que serviran 

com a referent als aprenentatges d'altres àrees. Les habilitats pròpies d'aquesta 

competència estan relacionades amb les capacitats per a aprendre de manera més eficaç 

i autònoma d'acord als propis objectius i necessitats. La metodologia de l'àrea i els 

procediments propis del seu estudi contribueixen decisivament a la consecució 

d'aquesta competència. 
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Competència en comunicació lingüística (CL) 

El llenguatge és l'instrument fonamental de l'aprenentatge perquè qualsevol activitat de 

les persones té com a punt de partida l'ús de la llengua. En el procés d'aprenentatge en 

general i en aquesta àrea en particular, la competència lingüística té un gran 

protagonisme perquè és el vehicle a través del com es produeixen els següents 

processos: 

 Comunicació oral i escrita. 

 Representació, interpretació i comprensió de la realitat. 

 Construcció i comunicació del coneixement. 

 Organització i autoregulació del pensament, de les emocions i de la conducta.  

 

Competència digital (CD) 

Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació proporcionen un accés ràpid i senzill 

a la informació, ofereixen eines atractives, motivadores i faciliten els aprenentatges. Per 

tant, són eines fonamentals per a la comunicació. Les habilitats sobre les quals incideix 

especialment aquesta àrea, són la cerca, obtenció, processament i comunicació de la 

informació, així com la capacitat de transformació d'aquesta informació en coneixement. 

Competència social i cívica (CSC) 

En aquesta competència estan integrats coneixements diversos i habilitats complexes 

que permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades 

situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades, en relació sobretot 

amb l'entorn natural. L'àrea de Biologia i Geologia proporciona un context significatiu 

per al desenvolupament d'aquesta competència perquè ofereix sabers, se sustenta en 

processos de treball que es desenvolupen en diferents situacions d'aprenentatge i 

aborda actituds en relació amb el propi individu, amb el seu entorn immediat i, en un 

sentit ampli, amb el món que li envolta. 

Iniciativa i actitud emprenedora (SIEE) 

Aquesta competència implica la capacitat de transformar les idees en actes. Açò significa 

adquirir consciència de la situació en la qual s'intervé o que es resol i saber triar, 

planificar i gestionar els coneixements, destreses o habilitats i actituds necessaris amb 

criteri propi, amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu previst. El mètode científic, propi de 

l'àrea de les ciències de la naturalesa proporciona elements per al desenvolupament 

d'aquesta competència relacionats amb les habilitats següents: 

1. Creativitat i innovació per a cercar solucions i respostes a qüestions diverses amb 

una perspectiva àmplia i oberta. 

2. Capacitat d'anàlisi, de planificació i d'organització en els projectes.  

3. Sentit de la responsabilitat individual i col·lectiva. 
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Consciència i expressió cultural (CEC) 

Les tècniques i recursos propis dels diferents llenguatges artístics proporcionen una 

perspectiva creativa de la realitat, claus per a comprendre l'entorn visual, procediments 

per al seu estudi formal i un suport per a l'expressió i representació dels aprenentatges 

mitjançant aquests llenguatges. En aquest sentit, qualsevol saber s'impregna d'aquesta 

competència, doncs possibilita comprendre informacions visuals i mostrar els 

aprenentatges amb una forma gràfica, clara atractiva i eficaç. 

Perfil competencial de l’àrea de biologia i geologia 1r ESO 

Anomenem perfil competencial de l'àrea la relació que s'estableix entre els blocs de 

contingut i els indicadors d'assoliment d'una àrea i les competències clau. 

 

Bloc 1. Habilitats, destreses i estratègies. Metodologia científica i projecte d'investigació. 1rESO 

INDICADORS D'ASSOLIMENT CL CMCT CD AA SC IE CEC 

BL1.1. Justificar la influència de la 

ciència en les activitats humanes i en la 

forma de pensar de la societat en 

diferents èpoques; demostrar 

curiositat i esperit crític cap a les 

condicions de vida dels éssers humans, 

així com respecte a la diversitat natural 

i cultural i als problemes ambientals; 

realitzar les tasques acadèmiques o de 

la vida quotidiana amb rigor i prendre 

decisions fonamentades davant 

d’actuacions relacionades amb la 

ciència i la tecnologia. 

       

BL1.2. Reconèixer i utilitzar la 

terminologia conceptual de 

l’assignatura per a interpretar el 

significat d’informacions sobre 

fenòmens naturals i comunicar les 

seues idees sobre temes de caràcter 

científic. 

       

BL1.3. Buscar i seleccionar informació 

de forma contrastada procedent de 

diverses fonts com ara paga web, 

diccionaris i enciclopèdies, i organitzar 

la dita informació citant-ne la 

procedència, registrant-la en paper 

amb cura o digitalment amb diversos 

procediments de síntesi o presentació 

de continguts com esquemes, mapes 
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conceptuals, taules, fulls de càlcul, 

gràfics, etc.,i així  fonamentar les seues 

idees i opinions. 

BL1.4. Plantejar problemes rellevants 

com a punt de partida d’una 

investigació documental o 

experimental, formulant preguntes 

sobre fenòmens naturals i proposar les 

hipòtesis adequades per a contrastar-

les a través de l’experimentació o 

l’observació i l’argumentació. 

       

INDICADORS D'ASSOLIMENT CL CMCT CD AA SC IE CEC 

BL1.5. Realitzar un treball experimental 

aplicant les destreses del treball científic 

(control de variables, registre sistemàtic 

d’observacions i resultats, etc.); manejar 

amb cura els materials d’aula i els 

instruments de laboratori, respectar les 

normes de seguretat i de comportament 

en el laboratori o en les eixides de camp 

i interpretar els resultats per a contrastar 

les hipòtesis formulades. 

       

BL1.6. Planificar tasques o projectes, 

individuals o col·lectius, i realitzar un 

projecte d’investigació en equip sobre el 

medi natural; tindre iniciativa per a 

emprendre i proposar accions, 

assenyalar les metes fent una previsió de 

recursos adequada, sent conscient de les 

seues fortaleses i debilitats, mantenint la 

motivació i interès, actuant amb 

flexibilitat per a transformar les 

dificultats en possibilitats, i avaluar el 

procés i els resultats. 

       

BL1.7. Participar en equips de treball per 

a aconseguir metes comunes assumint 

diversos rols amb eficàcia i 

responsabilitat, donar suport a 

companys i companyes demostrant 

empatia i reconeixent les seues 

aportacions i utilitzar el diàleg igualitari 

per a resoldre conflictes i discrepàncies. 

       

BL1.8. Escriure les conclusions dels seus 

treballs, experiències o del projecte 
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d’investigació per mitjà de textos 

prèviament planificats, en diversos 

formats i suports, cuidant els seus 

aspectes formals i les normes de 

correcció ortogràfica i gramatical, segons 

les propietats textuals de cada gènere i 

situació comunicativa, i crear continguts 

digitals com a documents de text o 

presentacions multimèdia amb sentit 

estètic i un llenguatge no discriminatori, 

utilitzant aplicacions informàtiques 

d’escriptori. 

BL1.9. Exposar en públic les conclusions 

dels seus estudis documentals, 

experiències o projectes de manera 

clara, ordenada i creativa amb el suport 

de recursos de distinta naturalesa 

(textuals, gràfics, audiovisuals, etc.), 

expressant-se oralment amb una 

pronunciació clara, aplicant les normes 

de la prosòdia i la correcció gramatical 

per a transmetre de forma organitzada 

els seus coneixements amb un 

llenguatge no discriminatori. 

       

BL1.10. Participar en intercanvis 

comunicatius (debats, entrevistes, 

col·loquis i conversacions) de l’àmbit 

personal, acadèmic o social aplicant les 

estratègies lingüístiques i no 

lingüístiques del nivell educatiu pròpies 

de la interacció oral i comunicar-se per a 

construir un producte o tasca col·lectiva 

de forma col·laborativa, utilitzant 

ferramentes TIC i entorns virtuals 

d’aprenentatge, i comportar-se 

correctament en eixa comunicació per a 

previndre, denunciar i protegir altres de 

situacions de risc com el ciber 

assetjament. 

       

BL1.11. Reconèixer els estudis i 

professions vinculats amb els 

coneixements del nivell educatiu i 

identificar els coneixements, habilitats i 

competències que demanen per a 
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relacionar-les amb les seues fortaleses i 

preferències. 

 

Bloc 2. La Terra en l'univers. Curso 1ESO 

INDICADORS D'ASSOLIMENT CL CMCT CD AA SC IE CEC 

BL2.1. Comparar les idees principals 

sobre l’origen de l’Univers i el Sistema 

Solar desenrotllades per la humanitat al 

llarg de la història, i identificar les seues 

implicacions científiques i socials per a 

tindre una visió crítica sobre l’evolució 

del pensament científic respecte a este 

problema. 

       

BL2.2. Descriure l’estructura i 

característiques dels components del 

Sistema Solar, relacionant-les amb la 

seua posició, i diferenciar els moviments 

de la Terra i la Lluna interpretant 

l’existència de fenòmens astronòmics 

observables diàriament. 

       

BL2.3. Analitzar l’estructura, composició 

i característiques de la geosfera, la seua 

posició i descriure les propietats i 

algunes de les aplicacions dels minerals i 

les roques més freqüents en la vida 

quotidiana, destacant la seua rellevància 

econòmica i justificant la importància de 

la gestió sostenible dels recursos 

minerals. 

       

BL2.4. Descriure les característiques, 

composició i propietats de l’atmosfera i 

de la hidrosfera, relacionant-les amb 

l’existència de vida en la Terra. 

       

BL2.5. Demanar informació sobre els 

problemes de contaminació ambiental 

actuals, relacionant-los amb el seu 

origen i establint les seues 

repercussions, per a desenrotllar 

actituds i hàbits de protecció del medi 

ambient. 

       

BL2.6. Interpretar el cicle de l’aigua, la 

seua distribució en el planeta Terra i l’ús 

que en fa l'ésser humà i justificar la 

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

col·lectives que potencien un ús 

responsable i la reducció del seu 

consum. 

 

Bloc 3. La biodiversitat al planeta Terra. Curs 1r ESO 

INDICADORS D’ASSOLIMENT CL CMCT CD AA SC IE CEC 

BL3.1. Diferenciar la matèria viva de la 

matèria inerta i debatre els principis de 

la teoria cel·lular per a evidenciar la 

unitat estructural, funcional i genètica 

dels éssers vius. 

       

BL3.2. Comparar els diferents tipus 

d’organització cel·lular, relacionant-los 

amb les formes de nutrició existents en 

els éssers vius. 

       

BL3.3. Comparar les característiques 

morfològiques i funcionals dels grans 

grups taxonòmics d'éssers vius, 

reconeixent-les com a criteris de 

classificació, i identificar distints 

exemplars per mitjà d’observació directa 

o utilitzant instruments òptics com la 

lupa i el microscopi, i claus dicotòmiques 

senzilles. 

       

BL3.4. Relacionar la presència de 

determinades estructures d’exemplars 

d'éssers vius significatius d’ecosistemes 

pròxims, amb les seues adaptacions al 

medi, per a justificar la importància de la 

biodiversitat i la necessitat de la seua 

conservació. 

       

 

Bloc 4. El relleu terrestre i la seua evolució. Curs 1r ESO 

INDICADORS D'ASSOLIMENT CL CMCT CD AA SC IE CEC 

BL4.1. Descriure el cicle geològic 

terrestre, discriminant els processos 

interns dels externs i argumentar 

l’origen de l’energia que els origina. 

       

BL4.2. Descriure els processos implicats 

en la litogènesi, establint relacions de 

causa-efecte entre els agents geològics 

externs, el tipus de roca o el clima amb 

les formes resultants del paisatge. 
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BL4.3. Relacionar l’activitat sísmica i 

volcànica amb la dinàmica de l’interior 

terrestre i justificar la seua distribució 

planetària, avaluant el risc existent en la 

zona en què habita i coneixent mesures 

d’autoprotecció. 

       

BL4.4. Indagar els diversos factors que 

condicionen el modelatge del paisatge 

en les zones pròximes de l’alumnat per 

a valorar-lo com a recurs de la societat i 

fomentar-ne la protecció. 

       

 

2.1.3 CONTINGUTS 

 

A continuació, es detallen cadascuna de les unitats que es treballaran durant el curs 

2020-2021. Al començament, s’especifiquen els continguts, criteris d'avaluació i 

indicadors d'assoliment extrets del Document Pont de les assignatures que conformen 

l'àmbit científic al nostre centre (biologia, matemàtiques i tecnologia). Degut al caràcter 

instrumental de les matemàtiques els criteris i indicadors poden repetir-se en diferents 

unitats. No obstant això, estos es referiran únicament als continguts especificats. 

Els projectes finals associats a cada unitat es definiran a mesura que es desenvolupe el 

curs tenint en compte les condicions sanitàries de la COVID-19 i els interessos de 

l’alumnat. No obstant això, es fa una proposta de projectes per a la primera avaluació 

entre els quals treballarem atenent al les característiques dels grups. 
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UD1 i UD2 L’UNIVERS: UD1 Missió espacial i UD2 Per què és especial la Terra? 

 

ASSIGNATURA: ÀMBIT CIENTÍFIC 

UNITAT 1: L’UNIVERS: Tema 1 Missió espacial i Tema 2 Per què és especial la 

Terra? 

O

GE 

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS 

D’ÈXIT 

CCLV ESTÀNDARDS 

RD 

f) 

j) 

L'univers. Principals models sobre 

el seu origen. Algunes explicacions 

històriques de el problema de la 

posició de la Terra en l'Univers. 

1º.BG.BL2.1. Comparar les idees 

principals sobre l'origen de l'Univers i el 

sistema solar desenvolupades per la 

humanitat al llarg de la història, i 

identificar les seves implicacions 

científiques i socials per tenir una visió 

crítica sobre l'evolució de el pensament 

científic respecte a aquest problema. 

1º.BG.BL2.1.1. Reconeix i compara els principals models sobre 

l'origen de l'Univers i el sistema solar desenvolupades per la 

humanitat al llarg 

de la història. 

CMCT 

CSC 

BL2 EA 1.1 

1º.BG.BL2.1.2. Identifica de forma crítica les implicacions 

científiques i socials dels canvis en el pensament científic al llarg 

de la història sobre els principals models de l'Univers proposats. 

CMCT 

CSC 

BL2 EA 1.1 

j) Característiques de el sistema solar 

i dels seus components. 

Representació i interpretació de 

les diferents escales en l'univers. 

Mètodes d'observació del firmament 

i utilització de tècniques d'orientació. 

El planeta Terra. Característiques. 

1º.BG.BL2.2. Descriure l'estructura i 

característiques dels components del 

Sistema Solar, relacionant-les amb la 

seva posició, i diferenciar els moviments 

de la Terra i la Lluna interpretant 

l'existència de fenòmens astronòmics 

observables diàriament. 

1º.BG.BL2.2.1. Representa el sistema solar en esquemes o 

maquetes, situant-ho en l'univers i utilitza la unitat 

astronòmica i l'any llum per referir-se a les dimensions del 

Sistema Solar i de l'Univers 

respectivament. 

CMCT BL2 EA 2.1 

BL2 EA 3.1 

1º.BG.BL2.2.2. Descriu l'estructura i característiques dels 

components del Sistema Solar, relacionant-les amb la seva 

posició orbital i 

diferenciant els planetes interns dels externs. 

CMCT 
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Interpretació de fenòmens 

relacionats amb el moviment de la 

Terra i de la Lluna. 

Els moviments de la Terra i les 

seves conseqüències (estacions, dia 

i nit, fases de la Lluna, eclipsis, 

marees). 

1º.BG.BL2.2.3. Diferencia els moviments de la Terra i la Lluna i 

les seves conseqüències, interpretant, a partir d'ells, l'existència 

de fenòmens astronòmics observables, com el dia i la nit, les 

estacions de 

l'any, les fases de la Lluna, les marees i els eclipsis . 

CMCT 

CSC 

BL2 EA 4.1 

BL2 EA 5.1 

BL2 EA 5.2 

1º.BG.BL2.2.4. Descriu alguns mètodes d'orientació diürns i 

nocturns 

basats en la posició dels astres i assenyala les seves aplicacions 

a la vida quotidiana. 

CMCT BL2 EA 4.1 

BL2 EA 5.1 

BL2 EA 5.2 

1º.BG.BL2.2.5. Identifica alguns instruments d'observació de 

l'univers, relacionant-los amb l'avanç de el coneixement 

científic i tecnològic en 

aquest camp. 

CMCT 
 

j) Els materials terrestres: geosfera, 

atmosfera, hidrosfera. 

La geosfera. Estructura i composició de 

escorça, manto y nucli.  

Els minerals i les roques: les seves 

propietats, característiques i aplicacions. 

Observació de les característiques de les 

roques i identificació de les propietats de 

les roques i dels minerals.  

1º.BG.BL2.3. Analitzar l’estructura, 

composició i característiques de la 

geosfera, relacionant-se amb la seva 

posició i descriure les propietats i algunes 

de les aplicacions dels minerals i les roques 

més freqüents en la vida quotidiana, 

destacant la seva rellevància econòmica i 

justificant la importància de la gestió 

sostenible dels recursos minerals.  

1º.BG.BL2.3.1. Identifica els grans subsistemes de La Terra: 

atmosfera, hidrosfera, geosfera i biosfera reconeixent la seva 

complexitat.  

1º.BG.BL2.3.2. Analitza l’estructura, composició i 

característiques de les capes de la geosfera, relacionant-se 

amb la seva posició relativa en esquemes o models.  

1º.BG.BL2.3.3. Descriu algunes propietats dels minerals i les 

roques més freqüents, destacant les seves aplicacions.  

1º.BG.BL2.3.4. Il·lustrar la rellevància econòmica d’alguns 

minerals i roques justificant la importància d’una gestió 

sostenible d’aquests recursos.  

1º.BG.BL2.3.5.Identifica alguns exemplars de minerals i roques, 

especialment els que es troben en entorns pròxims, amb 

CMCT 

CSC 

BL2 EA 6.1 

 

BL2 EA 6.1 

BL2 EA 6.2 

 

BL2 EA 7.2 

BL2 EA 7.3 

 

BL2 EA 7.1 
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l’ajuda de claus o catàlegs, utilitzant criteris que permetran 

diferenciar-los.  

j) La atmosfera. Composició i estructura. 

Importància de l’atmosfera per als essers  

vius. La hidrosfera. El agua en la Terra. 

Propietats. La biosfera. Característiques 

que es van situar a la Terra un planeta 

habitable.  

1º.BG.BL2.4. Descriviu les característiques, 

composició i propietats de l’atmosfera i de 

la hidrosfera, relacionant-vos amb 

l’existència de vida a la Terra.  

1º.BG.BL2.4.1. Descriu les característiques, composició i 

propietats generals de les capes fluides (atmosfera i 

hidrosfera) de la Terra, relacionant-se amb l’existència de la 

vida en ella.  

1º.BG.BL2.4.2. Reconeix les principals capes que es diferencien 

en l’atmosfera, citant els fenòmens característics que ocorren 

en cada una i destacant la seva importància per als éssers vius i 

les seves implicacions en la tecnologia.  

1º.BG.BL2.4.3. Reconeix la influència de la troposfera sobre els 

serveis vius i en les activitats humanes, assenyalant els 

principals fenòmens meteorològics i la seva relació amb les 

zones climàtiques.  

1º.BG.BL2.4.4. Determina la distribució de l’aigua a la Terra en 

les seves diferents formes, estimant la proporció relativa de 

cada una d’elles i la seva possible utilització per al consum 

humà.  

1º.BG.BL2.4.5. Reconeix les propietats característiques de 

l’aigua relacionant-se amb el manteniment de la vida a la 

Terra.  

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

BL2 EA 8.1 

BL2 EA 8.2 

BL2 EA 8.3 

BL2 EA 11.1 

 

BL2 EA 8.1 

BL2 EA 8.2 

BL2 EA 8.3 

 

BL2 EA 8.1 

 

 

BL2 EA 12.1 

 

 

BL2 EA 11.1 

j) Contaminació atmosfèrica. 

Contaminació hídrica. 

1º.BG.BL2.6. Interpretar el cicle de l’aigua, 

la seva distribució en el planeta Terra i l’ús 

que d’ella fa el seu ser humà i justificar la 

necessitat d’una gestió sostenible de 

l’aigua i d’actuacions personals i 

1º.BG.BL2.6.1. Interpreta sobre esquemes el cicle de l'aigua, 

relacionant els moviments i canvis d'estat de l'aigua amb les 

fonts d'energia implicades.  

 

CMCT 

CSC 

BL2 EA 8.2 
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col·lectives que potencien un ús 

responsable i la reducció del seu consum.  

1º.BG.BL2.6.2. Valora la importància de l’aigua per a la vida a la 

Terra i justifica la necessitat d’una gestió sostenible de l’aigua i 

d’actituds i conductes personals i col·lectives que potencien un 

ús responsable reduint el consum.  

 

BL2 EA 9.1 

j) Cicle de l'aigua. Valoració de la 

Importància per als éssers vius i per a la 

qualitat de vida.  

1º.BG.BL2.6. Interpretar el cicle de l'aigua, 

la seva distribució al planeta Terra i l'ús 

que d'ella fa l'ésser humà i justificar la 

necessitat d'una gestió sostenible de 

l'aigua i d'actuacions personals i 

col·lectives que potenciïn un ús 

responsable i la reducció del seu consum.  

1º.BG.BL2.6.1. Interpreta sobre esquemes el cicle de l'aigua, 

relacionant els moviments i canvis d'estat de l’aigua amb les 

fonts d'energia implicades.  

1º.BG.BL2.6.2. Valora la importància de l'aigua per a la vida a la 

Terra i justifica la necessitat d'una gestió sostenible de l'aigua i 

d'actituds i conductes personals i col·lectives que potenciïn un 

ús responsable reduint el consum. 

CMCT 

 

CSC 

BL2 EA 12.1 

 

 

 

BL2 EA 13.1 

BL5 EA 4.1 

 

 

 

 

b), 

e), 

f), 

g) 

 

 

Números negatius. Significat

 i utilització. 

Nombres enters.

 Representació, 

ordenació en la recta numèrica. 

1ºMAT.BL2.1.  Interpretar els 

 nombres naturals, 

enters, fraccionaris, decimals i 

percentatges senzills, i les seves 

propietats (ordre, recta real, 

divisibilitat, etc.) i utilitzar- los en 

situacions comercials, socials i 

científiques, de mesura,

 expressió, comparació  i    

descripció  de  conceptes numèrics. 

1ºMAT.BL2.1.1 Interpreta els números naturals, enters, 

fraccionaris, decimals i percentatges senzills, i les seves 

propietats (ordre, recta real, divisibilitat, etc.) en situacions 

comercials, socials i científiques, de 

mesura, expressió, comparació i descripció de conceptes 
numèrics. 

 

CMCT 

CSC 

 

 

 

MAT.   1.1,   
1.3, 

2.1, 2.5, 2.8, 
5.1, 

5.2 

1ºMAT.BL2.1.2 Utilitza els nombres naturals, enters, fraccionaris, 

decimals i percentatges senzills, i les seves propietats (ordre, 

recta real, divisibilitat, etc.) en situacions comercials, socials i 

científiques, de 

mesura, expressió, comparació i descripció de conceptes 
numèrics. 

 

CMCT 

CSC 
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b), 

e), 

f), 

g) 

 

 

 

 

Suma amb nombres enters. 

Resolució de problemes amb 

nombres naturals i enters 

1ºMAT.BL2.2. Operar amb els nombres 

naturals, enters, decimals, fraccionaris i 

percentatges amb estratègies de càlcul 

(mental, estimació, ús de calculadores, 

aplicacions    d'escriptori,    web    o per 

a dispositius mòbils, etc.) i 

procediments (algoritmes convencionals 

o altres) més adequats segons la 

naturalesa del càlcul per avaluar 

resultats i extreure conclusions en 

situacions comercials, socials, 

científiques i 

altres. 

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els números naturals, enters, 

decimals, fraccionaris i percentatges senzills amb estratègies de 

càlcul (mental, estimació, ús de calculadores, aplicacions 

d'escriptori, web o per a dispositius mòbils, etc.) i procediments 

(algoritmes convencionals o 

altres) més adequats segons la naturalesa del càlcul 

 

 

CMCT 

 

 

 

MAT.   1.2,   
2.2, 

2.3, 2.4, 2.6, 
2.7, 

3.1, 4.1, 

4.2 

 

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i extreu conclusions de les 

operacions amb els nombres naturals, enters, decimals, 

fraccionaris i percentatges senzills en situacions comercials, 

socials, científiques i altres. 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

b), 

e), 

f), 

g) 

 

 

 

 

Relacions i propietats de figures en 

el pla: Paral·lelisme i 

perpendicularitat. 

Angles i les seves relacions. 

Circumferència, cercle, arcs i sectors 

circulars. 

1ºMAT.BL3.1. Analitzar les 

característiques i propietats de les 

figures planes utilitzant diferents 

materials (varetes, trames, geoplans, 

regle, compàs, ...) i eines adequades 

(calculadores gràfiques, aplicacions 

d'escriptori, web o per a dispositius 

mòbils com programes de geometria 

dinàmica), per classificar-les i descriure 

situacions geomètriques de les 

matemàtiques i d'altres àrees 

(recorreguts urbans, estudi de plànols i 

mapes adequats al seu nivell, 

arquitectura, manifestacions artístiques, 

percepció 

espacial, etc.) reconeixent la seva bellesa. 

 

1º MAT.BL3.1.1. Analitza les característiques i propietats de les 

figures planes (costats, vèrtexs, angles, simetries, etc.) utilitzant 

diferents materials (varetes, trames, geoplans, regle, compàs, 

etc.) i 

eines adequades (calculadores gràfiques, aplicacions 

d'escriptori, web o per a dispositius mòbils com programes de 

geometria dinàmica), per classificar-les. 

 

 

 

CMCT 

CD 

 

 

 

 

 

MAT.
 1.1,1.
2, 

1.3, 1.4, 5.1, 
5.2, 

5.3 

1º MAT.BL3.1.2. Descriu situacions geomètriques de les 

matemàtiques i d'altres àrees (recorreguts urbans, estudi de 

plànols i mapes adequats al seu nivell, arquitectura, 

manifestacions artístiques, percepció espacial, etc.) reconeixent 

la seva bellesa i utilitzant les característiques i propietats de les 

figures planes. 

 

 

CMCT 

CEC 
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b), 

e), 

f), 

g) 

Mesura i càlcul d'angles de figures 

planes. 

Càlcul   d'àrees    i    perímetre    de    
la 

circumferència 

1º MAT.BL3.2. Mesurar i calcular angles, 

longituds i superfícies en el pla, utilitzant 

les unitats, els instruments de mesura, 

les eines 

(calculadores          gràfiques,          
aplicacions 

1r MAT.BL3.2.1 Mesura i calcula angles, longituds i superfícies en 

el pla, utilitzant les unitats, els instruments de mesura, les eines 

(calculadores gràfiques, aplicacions d'escriptori, web o per a 

dispositius mòbils com 

programes de geometria dinàmiques), estratègies i fórmules més 

 

CMCT 

CD 

CAA 

 

MAT. 2.1,   
2.2, 

3.1, 3.2, 4.1, 

4.2, 6.1 

 
Resolució de problemes geomètrics 

senzills on intervenen angles i 

circumferències. 

d'escriptori, web o per a dispositius 

mòbils com programes de geometria 

dinàmiques), estratègies i fórmules més 

adequades, per prendre decisions en 

situacions geomètriques de les 

matemàtiques i d'altres àrees 

(recorreguts urbans, estudi de plànols i 

mapes adequats al seu nivell, 

arquitectura, manifestacions artístiques, 

percepció 

espacial, etc.) 

adequades, per prendre decisions en situacions geomètriques de 

les matemàtiques i d'altres àrees (recorreguts urbans, estudi de 

plànols i mapes adequats al seu nivell, arquitectura, 

manifestacions artístiques, percepció espacial, etc.) 

  

 

 

 

 

Interès per les diferents produccions 

culturals i artístiques en on 

apareguin els elements estudiats 

(pel·lícules, curts, vídeos artístics, 

animació, documentals, publicitat). 

Interès i gaudi de les possibilitats que 

ens ofereixen els diferents entorns 

 

 

 

 

 

 

1ºMAT. BL3.3.1 Descriu els elements geomètrics propis del nivell 

que apareixen en les manifestacions artístiques més significatives 

de la pintura, escultura i mitjans audiovisuals i justifica el seu 

valor com a part de el patrimoni artístic i cultural. 

 

 

 

CMCT 

CEC 
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j) l) 

artístics: museus, exposicions, 

galeries d'art, auditoris, teatres, 

pàgines web i blocs de museus, 

exposicions artístiques, galeries 

d'art. 

Respecte i valoració de les diferents 

manifestacions artístiques. 

Expressió crítica dels seus 

coneixements, idees, opinions i 

preferències pel que fa a les 

manifestacions artístiques. 

1ºMAT. BL3.3 Descriure els elements 

geomètrics propis del nivell que 

apareixen en les manifestacions 

artístiques més significatives de la 

pintura, escultura i mitjans audiovisuals 

i justificar el seu valor com a part de el 

patrimoni artístic i cultural, 

argumentant de forma crítica les seves 

idees, opinions i preferències a través de 

el diàleg i la reflexió. 

 

 

 

1º MAT.BL3.3.2 Argumenta de forma crítica les seves idees, 

opinions i preferències sobre les manifestacions artístiques més 

significatives (pintura, escultura i mitjans audiovisuals) a través 

del diàleg i la reflexió. 

 

 

 

CMCT 

CCLI 

 

 

 

 

MAT. 5.1 

 

 

e) 

f) 

g) 

 

 

Representació i identificació de 

punts en un sistema d'eixos 

coordinats. 

1ºMAT.BL4.1. Interpretar

 relacions 

numèriques senzilles expressades en 

llenguatge verbal, taula o gràfica, 

identificant els elements i propietats 

(magnituds, unitats, etc.) en contextos 

personals, socials, 

professionals o científics. 

 

1ºMAT.BL4.1.1. Interpreta relacions numèriques senzilles 

expressades en llenguatge verbal, taula o gràfica, identificant els 

elements i propietats (magnituds, unitats, etc.) en contextos 

personals, socials, professionals o científics. 

 

 

CMCT 

CSC 

 

 

MAT. 1.1,   
1.2, 

3.1, 3.2, 4.1 

f) k) 
Descripció de les fases del projecte 

tecnològic. 

1r.TECNO.BL1.2. Identificar, a partir d’un 

exemple concret, les etapes necessàries 

per a la realització d’un projecte 

tecnològic des de la seua fabricació fins a 

la seua comercialització. 

1r.TECNO.BL1.2.1. Identifica, a partir d’un exemple concret, les 

etapes necessàries per a la realització d’un projecte tecnològic des 

de la seua fabricació fins a la seua comercialització. 

CMCT 

CAA 
Bloc1 – 1.1  
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PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT 

UNITAT 1 

CONTINGUTS DE BIOLOGIA CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES CONTINGUTS DE TECNOLOGIA 

1.   L’univers   

2. Les Galàxies i les estrelles 
3. El Sistema Solar 
4. La Terra i la Lluna 
5. Els moviments de la Terra 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 

▪ Definició de potència. 
▪ Nombres naturals i enters. Representació 

en la recta. 
▪ Valor absolut. Oposat. Comparació 

d’enters. 

1. La tecnologia i el procés tecnològic 
2. La memòria tècnica 
3. Elaboració de pressupostos 

 

6.   Els eclipsi i les marees Suma d’enters  

 GEOMETRIA 

▪ Breu repàs del sistema mètric. Canvi 
d’unitats. 

▪ Definició de circumferència, el·lipse i 
cercle. 

 

 Elements característics. Posicions relatives 

▪ Longitud de la circumferència 
▪ Anglès. Tipus d’angles. Classificacions. 

 

 FUNCIONS 

▪ Recta real i eixos cartesians. 
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UNITAT DIDÀCTICA 3: Està viu un virus? Els éssers vius. 

 

ASSIGNATURA: ÀMBIT CIENTÍFIC UNITAT 

3: ESTÀ VIU UN VIRUS? Els éssers vius 

O

GE 

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE 

LOGRO 

CCLV ESTÀNDARS RD 

 

 

j) 

 

L'ésser viu com a sistema. 

La cèl·lula com a unitat estructural, 

funcional i genètica dels éssers vius. 

Funcions vitals: nutrició, relació i 

reproducció. 

 

1º.BG.BL3.1. Diferenciar la matèria 

viva de la matèria inert i debatre els 

principis de la teoria cel·lular per 

evidenciar la unitat estructural, 

funcional i genètica dels éssers vius. 

1º.BG.BL3.1.1. Diferència, mitjançant exemples diversos, els 

éssers vius dels cossos inerts, reconeixent el desenvolupament 

de les funcions 

vitals com a element diferenciador. 

 

CMCT 

 

 

BL3 EA 1.1 

BL3 EA 2.1 1º.BG.BL3.1.2. Debat el significat dels principis de la teoria 

cel·lular per evidenciar la unitat estructural, funcional i genètica 

de tots els éssers 

vius. 

 

CMCT 

 

 

j) 

 

Diversitat dels éssers vius. Organització 

procariota i eucariota. Organització 

unicel·lular i pluricel·lular. 

Nutrició autòtrofa i heteròtrofa, animal i 

vegetal. 

 

1º.BG.BL3.2. Comparar els diferents 

tipus d'organització cel·lular, 

relacionant-los amb les formes de 

nutrició existents 

en els éssers vius 

1º.BG.BL3.2.1. Descriu, comparant esquemes i fotografies, els 

dos tipus d'organització cel·lular: procariota i eucariota, 

relacionant-la amb la 

diversitat dels éssers vius i els seus diferents nivells de 
complexitat. 

 

CMCT 

 

BL3 EA 2.1 

1º.BG.BL3.2.2. Estableix les diferències estructurals bàsiques 

entre les cèl·lules vegetals i animals, relacionant-les amb els 

tipus de nutrició 

autòtrofa i heteròtrofa 

 

CMCT 

 

BL3 EA 2.1 

BL3 EA 2.2 
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j) 

 

Principals característiques 

morfològiques i funcionals dels cinc 

regnes d'éssers vius: moneres, 

protoctists, Fungi, metafites i metazous. 

Sistemes de classificació dels éssers vius.  

Concepte d'espècie. Nomenclatura 

binomial. 

Observació i descripció d'organismes 

unicel·lulars i de cèl·lules vegetals i 

animals amb instruments òptics. 

 

 

1º.BG.BL3.3. Comparar les 

característiques morfològiques i 

funcionals dels grans grups taxonòmics 

d'éssers vius, reconeixent-les com 

criteris de classificació, i identificar 

diferents exemplars mitjançant 

observació directa o utilitzant 

instruments òptics com lupa i 

microscopi, i claus dicotòmiques 

senzilles. 

1º.BG.BL3.3.1. Compara les característiques morfològiques i 

funcionals que diferencien els cinc regnes d'éssers vius, 

reconeixent-les com 

criteris per a la seva classificació. 

 

CMCT 

BL3 EA 3.1 

BL3 EA 4.1 

BL3 EA 5.1 

1º.BG.BL3.3.2. Reconeix el sistema de nomenclatura binomial 

i el sistema taxonòmic jeràrquic com procediments científics 

universals de classificació dels éssers vius, considerant a 
l'espècie com 

a unitat de classificació. 

 

CMCT 

 

 

BL3 EA 5.1 

1º.BG.BL3.3.8. Identifica, i classifica amb ajuda de claus 

dicotòmiques senzilles o catàlegs, diferents exemplars d'éssers 

vius d'ecosistemes propers, mitjançant la seva observació 

directa o utilitzant instruments 

òptics com lupa i microscopi. 

 

CMCT 

 

BL3 EA 7.1 

BL3 EA 8.1 

 

 

 

 

b), 

e), 

f), 

g) 

Divisibilitat dels nombres naturals. 

Criteris de divisibilitat. 

Nombres primers i compostos. 

Descomposició d'un nombre en 

factors primers. 

Múltiples i divisors comuns a diversos 

nombres. 

Màxim comú divisor i mínim comú 

múltiple de dos o més nombres 

naturals 

de dues xifres. 

 

1ºMAT.BL2.1.  Interpretar els 

 nombres naturals, 

enters, fraccionaris, decimals i 

percentatges senzills, i les seves 

propietats (ordre, recta real, 

divisibilitat, etc.) i utilitzar- los en 

situacions comercials, socials i 

científiques, de mesura,

 expressió, 

comparació  i    descripció  de  

conceptes numèrics. 

1ºMAT.BL2.1.1 Interpreta els nombres naturals, enters, 

fraccionaris, decimals i percentatges senzills, i les seves 

propietats (ordre, recta real, divisibilitat, etc.) en situacions 

comercials, socials i científiques, de mesura, expressió, 

comparació i descripció de conceptes numèrics. 

 

CMCT 

CSC 

 

 

 

MAT.   1.1,   1.3, 

2.1, 2.5, 2.8, 
5.1, 

5.2 

 

1ºMAT.BL2.1.2 Utilitza els nombres naturals, enters, 

fraccionaris, decimals i percentatges senzills, i les seves 

propietats (ordre, recta real, divisibilitat, etc.) en situacions 

comercials, socials i científiques, de mesura, expressió, 

comparació i descripció de conceptes numèrics. 

 

 

CMCT 

CSC 
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b), 

e), 

f), 

g) 

 

 

 

Elaboració i utilització d'estratègies per 

al càlcul mental, per al càlcul aproximat 

i per al càlcul amb calculadora o altres 

mitjans tecnològics. 

1ºMAT.BL2.2. Operar amb els 

nombres naturals, enters, decimals, 

fraccionaris i percentatges amb 

estratègies de càlcul (mental, 

estimació, ús de calculadores, 

aplicacions    d'escriptori,    web    o    

per    a dispositius mòbils, etc.) i 

procediments (algoritmes 

convencionals o altres) més adequats 

segons la naturalesa del càlcul per 

avaluar resultats i extreure 

conclusions en situacions comercials, 

socials, científiques i 

altres. 

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els números naturals, enters, 

decimals, fraccionaris i percentatges senzills amb estratègies 

de càlcul (mental, estimació, ús de calculadores, aplicacions 

d'escriptori, web o per a dispositius mòbils, etc.) i 

procediments (algoritmes convencionals o 

altres) més adequats segons la naturalesa del càlcul 

 

 

CMCT 

 

 

 

MAT.   1.2,   2.2, 

2.3, 2.4, 2.6, 

2.7, 

3.1, 4.1, 

4.2 

 

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i extreu conclusions de les 

operacions amb els nombres naturals, enters, decimals, 

fraccionaris i percentatges senzills en situacions comercials, 

socials, científiques i altres. 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

b), 

e), 

f), 

g) 

 

 

 

 

 

Elements Bàsics de la geometria de al 

pla. 

Figures planes elementals: triangle, 

quadrat, figures poligonals. 

1ºMAT.BL3.1. Analitzar les 

característiques i propietats de les 

figures planes (costats, vèrtexs, angles, 

simetries, etc.) utilitzant diferents 

materials (varetes, trames, geoplans, 

regle, compàs ...) i eines adequades 

(calculadores gràfiques, aplicacions, 

web o per a dispositius mòbils com 

programes de geometria dinàmica), 

per classificar-les i descriure situacions 

geomètriques de les matemàtiques i 

d'altres àrees (recorreguts urbans, 

estudi de plànols i mapes adequats al 

seu nivell, arquitectura, 

manifestacions artístiques, percepció 

espacial, etc.) 

reconeixent la seva bellesa. 

1º MAT.BL3.1.1. Analitza les característiques i propietats de les 

figures planes (costats, vèrtexs, angles, simetries, etc.) 

utilitzant diferents materials (varetes, trames, geoplans, regle, 

compàs, etc.) i 

eines adequades (calculadores gràfiques, aplicacions 

d'escriptori, web o per a dispositius mòbils com programes de 

geometria dinàmica), per 

classificar-les. 

 

 

CMCT 

CD 

 

 

 

 

 

MAT. 1.1,1.2, 

1.3, 1.4, 5.1, 
5.2, 

5.3 

 

1º MAT.BL3.1.2. Descriu situacions geomètriques de les 

matemàtiques i d'altres àrees (recorreguts urbans, estudi de 

plànols i mapes adequats al seu nivell, arquitectura, 

manifestacions artístiques, percepció espacial, etc.) 

reconeixent la seva bellesa i utilitzant les característiques i 

propietats de les figures planes. 

 

 

 

CMCT 

CEC 
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j) l) 

Interès per les diferents produccions 

culturals i artístiques en on 

apareguin els elements estudiats 

(pel·lícules, curts, vídeos artístics, 

animació, documentals, publicitat). 

Interès i gaudi de les possibilitats que 

ens ofereixen els diferents entorns 

artístics: museus, exposicions, 

galeries d'art, auditoris, teatres, 

pàgines web i blocs de museus, 

exposicions artístiques, galeries 

d'art. 

Respecte i valoració de les diferents 

manifestacions artístiques. 

Expressió crítica dels seus 

coneixements, idees, opinions i 

preferències pel que fa a les 

manifestacions artístiques. 

 

 

 

 

1ºMAT. BL3.3 Descriure els elements 

geomètrics propis del nivell que apareixen 

en les manifestacions artístiques més 

significatives de la pintura, escultura i 

mitjans audiovisuals i justificar el seu valor 

com a part de el patrimoni artístic i cultural, 

argumentant de forma crítica les seves 

idees, opinions i preferències a través de el 

diàleg i la reflexió. 

1ºMAT. BL3.3.1 Descriu els elements geomètrics propis del 

nivell que apareixen en les manifestacions artístiques més 

significatives de la pintura, escultura i mitjans audiovisuals i 

justifica el seu valor com a part 

de el patrimoni artístic i cultural. 

 

CMCT 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT. 5.1 

 

 

 

 

 

1º MAT.BL3.3.2 Argumenta de forma crítica les seves idees, 

opinions i preferències sobre les manifestacions artístiques 

més significatives (pintura, escultura i mitjans audiovisuals) a 

través del diàleg i la reflexió. 

 

 

 

 

 

CMCT 

CCLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º MAT.BL5.1. Analitzar dades 

estadístiques de fenòmens socials, 

econòmics o relacionats amb la natura 

(notícies esportives, econòmiques o 

científiques, mesuraments personals 

realitzades a l'aula, disseny d'experiments, 

etc.) organitzant-los de manera apropiada 

(amb taules, gràfiques o diagrames), 

1ºMAT.BL5.1.1 Analitza dades estadístiques de fenòmens 

socials, econòmics o relacionats amb la natura (notícies 

esportives, econòmiques o científiques, mesuraments 

personals realitzades a l'aula, disseny d'experiments, etc.) 

organitzant-los de manera apropiada (amb taules, gràfiques o 

diagrames) i utilitzant les eines adequades (calculadora, 

aplicacions d'escriptori, web o per a 

dispositius mòbils com fulls de càlcul) 

 

 

CMCT 

CSC 

CAA 
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b) 

e) 

f) 

g) 

Diagrames de barres i de sectors. utilitzant els eines adequades (calculadora, 

aplicacions d'escriptori, web o per a 

dispositius mòbils com fulls de càlcul), per 

extreure conclusions i formular preguntes 

rellevants a partir dels resultats obtinguts. 

1ºMAT.BL5.1.2. Formula preguntes i extreu conclusions 

rellevants a partir dels resultats obtinguts de dades 

estadístiques de fenòmens socials, econòmics o relacionats 

amb la natura (notícies esportives, econòmiques o científiques, 

mesuraments personals realitzades a 

l'aula, disseny d'experiments, etc.) 

CMCT 

CSC 

CAA 

MAT.   1.1,   1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 
2.1, 

2.2 

 

f) 

g) 

j) 

l) 

Croquis i esbossos com a elements 

d’informació d’objectes de l’entorn 

escolar. 

1r.TECNO.BL1.3. Representar croquis i 

esbossos per a utilitzar-los com a elements 

d’informació gràfica d’objectes de l’entorn 

escolar 

1r.TECNO.BL1.3.1. Representa croquis i esbossos per a utilitzar-los 

com a elements d’informació gràfica d’objectes de l’entorn escolar.  

CMCT 

CEC 
Bloc 2 – 1.1  

e) 

f) 

g) 

k) 

l) 

Selecció de recursos materials i 

organitzatius amb criteris d’economia, 

seguretat i respecte al medi ambient 

per a la resolució de problemes 

tecnològics. Elaboració de la 

documentació necessària per a la 

planificació de la construcció d’un 

prototip. Criteris de normalització. 

1r.TECNO.BL1.6. Planificar les operacions i 

realitzar el disseny del projecte, amb 

criteris d’economia, seguretat i respecte al 

medi ambient, elaborant la documentació 

necessària 

1r.TECNO.BL1.6.1. Realitza el disseny del projecte i planifica les 

operacions per a la seua materialització posterior, d’acord amb el 

nivell educatiu, amb criteris d’economia, seguretat i respecte al medi 

ambient. 

 

1r.TECNO.BL1.6.2. Elabora la documentació necessària per a 

l’informe que acompanya el projecte. 

CMCT 

CSC 

SIEE 

 

 

CMCT 

CSC 

SIEE 

Bloc 1 – 1.1 / 2.1 

Bloc 2 – 2.2 

Bloc 3 – 2.2 

Bloc 5 – 3.1  

b) 

g) 

Disseny d’un prototip que done solució 

a un problema tècnic. Coneixement 

d’estructures i tècniques ’aprenentatge 

cooperatiu 

1r.TECNO.BL1.7. Realitzar de manera 

eficaç tasques; tenir iniciativa per a 

emprendre i proposar accions, sent 

conscient de les seues fortaleses i febleses; 

mostrar curiositat i interès durant el seu 

1r.TECNO.BL1.7.1. Realitza de manera eficaç tasques o projectes 

tecnològics propis del nivell educatiu, sent conscient de les seues 

fortaleses i febleses. 

 

CAA 

SIEE 
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desenvolupament, i actuar amb flexibilitat, 

buscant solucions alternatives. 

1r.TECNO.BL1.7.3. Mostra curiositat i interès durant la planificació i el 

desenvolupament de tasques o projectes tecnològics propis del nivell 

educatiu en què participa 

 

CAA 

SIEE 

 

PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT: UNITAT 3 

CONTINGUTS DE BIOLOGIA 

1. La Terra i les seues condicions per a la vida 
2. Què és un ésser viu 
3. Les biomolècules 
4. La cèl·lula 
5. Les funcions vitals 
6. La classificació taxonòmica dels éssers vius 
7. Els cinc regnes de la vida 

CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 

▪ Divisibilitat. Múltiples i divisors. 
▪ Nombres primers i compostos 
▪ Factorització. 
▪ MCD i mcm 

GEOMETRIA 

▪ Definició de polígon. Polígon regular e irregular. Classificació dels polígons 
atenent al nombre de costats 

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 

▪ Percentatges. Histogrames i gràfics de sectors. 

CONTINGUTS DE TECNOLOGIA 

 

1. Representació d’objectes: esbós, croquis 
i plànol 

2. Materials de dibuix 
3. Les ferramentes 
4. Elaboració de la memòria de l’estoig 
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UNITAT DIDÀCTICA 4: La vida sense teixits. Els microorganismes 
 

ASSIGNATURA: ÀMBIT 

CIENTÍFIC UNITAT 4: La vida 

sense teixits 

O

GE 

CONTINGU

TS 

CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE 

LOGRO 

CCLV ESTÀNDARS 

RD 

 

 

 

 

 

 

j) 

 

 

 

 

Els regnes Monera, Protoctista i 

Fongs. Observació i descripció 

d'organismes unicel·lulars i de 

cèl·lules vegetals i animals amb 

instruments òptics. 

 

 

 

1º.BG.BL3.3. Comparar les característiques 

morfològiques i funcionals dels grans grups 

taxonòmics d'éssers vius, reconeixent-les 

com criteris de classificació, i identificar 

diferents exemplars mitjançant observació 

directa o utilitzant instruments òptics com 

lupa i microscopi, i claus dicotòmiques 

senzilles. 

1º.BG.BL3.3.1. Compara les característiques morfològiques i 

funcionals que diferencien els cinc regnes d'éssers vius, 

reconeixent-les com 

criteris per a la seva classificació. 

 

CMCT 

BL3 EA 3.1 

BL3 EA 4.1 

BL3 EA 5.1 

1º.BG.BL3.3.1. Compara les característiques morfològiques i 

funcionals que diferencien els cinc regnes d'éssers vius, 

reconeixent-les com 

criteris per a la seva classificació. 

 

CMCT 

 

BL3 EA 5.1 

1º.BG.BL3.3.3. Identifica les característiques morfològiques i les 

diferències organitzatives i funcionals pròpies dels Moneres i dels 

principals grups de protoctists i fongs. 

 

CMCT 

 

BL3 EA 4.1 

BL3 EA 5.1 

1º.BG.BL3.3.8. Identifica, i classifica amb ajuda de claus 

dicotòmiques senzilles o catàlegs, diferents exemplars d'éssers vius 

d'ecosistemes propers, mitjançant la seva observació directa o 

utilitzant instruments 

òptics com lupa i microscopi. 

 

CMCT 

 

BL3 EA 7.1 

BL3 EA 8.1 
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j) 

 

 

Valoració de la biodiversitat i de la 

necessitat de la seva conservació. 

1º.BG.BL3.4. Relacionar la presència de 

determinades estructures d'exemplars 

d'éssers vius significatius d'ecosistemes 

propers, amb les seves adaptacions al mig, 

per justificar la importància de la 

biodiversitat i la necessitat de la seva 

conservació. 

1º.BG.BL3.4.1. Relaciona la presència de determinades estructures 

anatòmiques en diferents éssers vius d'ecosistemes propers amb 

les seves adaptacions al mig. 

 

CMCT 

 

 

BL3 EA 7.1 

BL3 EA 7.2 

1º.BG.BL3.4.2. Argumenta la importància de la biodiversitat i la 

necessitat d'emprendre accions per a la seva conservació, 

valorant els 

ecosistemes del seu entorn. 

 

CSC 

 

b), 

e

), 

f)

, 

g

) 

 

Elaboració i utilització d'estratègies 

per al càlcul mental, per al càlcul 

aproximat i per al càlcul amb 

calculadora o altres mitjans 

tecnològics. 

 

Potències de nombres enters 

amb exponent natural. 

Jerarquia de les operacions. 

1ºMAT.BL2.2. Operar amb els nombres 

naturals, enters, decimals, fraccionaris i 

percentatges amb estratègies de càlcul 

(mental,   estimació,   ús   de   

calculadores, 

aplicacions    d'escriptori,    web    o    per    
a 

dispositius mòbils, etc.) i procediments 

(algoritmes convencionals o altres) més 

adequats segons la naturalesa del càlcul 

per avaluar resultats i extreure conclusions 

en situacions comercials, socials, 

científiques i 

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els números naturals, enters, decimals, 

fraccionaris i percentatges senzills amb estratègies de càlcul 

(mental, estimació, ús de calculadores, aplicacions d'escriptori, 

web o per a dispositius mòbils, etc.) i procediments (algoritmes 

convencionals o 

altres) més adequats segons la naturalesa del càlcul 

 

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i extreu conclusions de les 

operacions amb els nombres naturals, enters, decimals, 

fraccionaris i percentatges senzills en situacions comercials, 

socials, científiques i altres. 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

CAA 

 

MAT.   1.2,   
2.2, 

2.3, 2.4, 2.6, 
2.7, 

3.1, 4.1, 

4.2 

 

 

 

 

 

 

Població i individu. Mostra Variable 

estadística: qualitativa i quantitativa 

Taules d'organització de dades. 

1º MAT.BL5.1. Analitzar dades 

estadístiques de fenòmens socials, 

econòmics o relacionats amb la natura 

(notícies esportives, econòmiques o 

científiques, mesuraments personals 

realitzades a l'aula, disseny d'experiments, 

etc.) organitzant-los de manera apropiada 

1ºMAT.BL5.1.1 Analitza dades estadístiques de fenòmens socials, 

econòmics o relacionats amb la natura (notícies esportives, 

econòmiques o científiques, mesuraments personals realitzades a 

l'aula, disseny d'experiments, etc.) organitzant-los de manera 

apropiada (amb taules, gràfiques o diagrames) i utilitzant les eines 

adequades (calculadora, aplicacions d'escriptori, web o per a 

dispositius mòbils com fulls de càlcul) 

 

 

CMC

T 

CSC 

CAA 
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b) 

e) 

f) 

g) 

Freqüència: absoluta i 

relativa. Diagrames de barres i 

de sectors. Polígons de 

freqüència. 

Resolució de problemes senzills en 

què intervinguin dades 

estadístiques. 

(amb taules, gràfiques o diagrames), 

utilitzant els eines adequades (calculadora, 

aplicacions d'escriptori, web o per a 

dispositius mòbils com fulls de càlcul), per 

extreure conclusions i formular preguntes 

rellevants a partir dels resultats obtinguts. 

1ºMAT.BL5.1.2. Formula preguntes i extreu conclusions rellevants 

a partir dels resultats obtinguts de dades estadístiques de 

fenòmens socials, econòmics o relacionats amb la natura (notícies 

esportives, econòmiques o científiques, mesuraments personals 

realitzades a 

l'aula, disseny d'experiments, etc.) 

CMC

T 

CSC 

CAA 

MAT.   1.1,   
1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 
2.1, 

2.2 

d) 

e) 

g) 

Normes de seguretat de l’aula taller. 

Construcció de prototips 

1r.TECNO.BL1.8. Construir un projecte 

tecnològic, seguint la planificació prèvia 

realitzada, tenint en compte les condicions 

de l’entorn de treball; col·laborar i 

comunicar-se per a assolir l’objectiu, fent 

servir diverses eines com les TIC o entorns 

virtuals d’aprenentatge; aplicar bones 

maneres de conducta en la comunicació, i 

prevenir, denunciar i protegir uns altres 

companys de les males pràctiques. 

1r.TECNO.BL1.8.1. Construeix un projecte tecnològic adequat al 

nivell educatiu, seguint la planificació prèvia realitzada, tenint en 

compte les condicions de l’entorn de l’aula taller 

 

1r.TECNO.BL1.8.2. Col·labora i es comunica per a realitzar el 

projecte tecnològic fent servir eines TIC adequades al nivell educatiu 

o participant en entorns virtuals d’aprenentatge 

 

1r.TECNO.BL1.8.3. Aplica bones maneres de conducta en la 

comunicació a través de mitjans tecnològics quan realitzar projectes 

del nivell educatiu, i prevé, denuncia i protegeix uns altres companys 

de les males pràctiques. 

SIE 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

CSC 

Bloc 1 – 1.1 

Bloc 3 – 2.2  

Bloc 5 – 3.1 

f) 

g) 
Avaluació de prototips construïts. 

1r.TECNO.BL1.9. Avaluar el projecte 

construït, verificant el funcionament del 

prototip i el compliment de les 

especificacions i les condicions inicials 

1r.TECNO.BL1.9.1. Avalua el projecte construït, verificant el 

funcionament del prototip i el compliment de les especificacions i 

les condicions inicials, determinant, amb ajuda, la fase del procés del 

projecte en què s’han incomplit 

CMCT 

SIEE 
Bloc 1 – 1.1 

 b) 

 f)  

 g) 

Tipus d’esforços i les seues 

aplicacions 

1r.TECNO.BL3.1. Analitzar els esforços a 

què estan sotmeses les estructures, així 

com la seua transmissió entre els elements 

1r.TECNO.BL3.1.1. Analitza els esforços a què estan sotmeses les 

estructures per observació i amb suport de dibuixos i esquemes.  

 

CMCT 

CAA 

 

Bloc 4 – 1.2 
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 h) que les configuren, experimentant-ho en 

prototips. 

1r.TECNO.BL3.1.2. Analitza la transmissió dels esforços entre els 

elements que configuren les estructures, experimentant-ho en 

prototips.  

CMCT 

CAA 

 

                                      PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT UNITAT 4 La vida sense teixits. 

CONTINGUTS DE BIOLOGIA 

1. El regne de les moneres. 
2. El regne dels protoctists: Els protozous i 

algues 
3. El regne fongs 

CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 

▪ Operacions amb potències 
▪ Operacions combinades amb nombres 

naturals i potències 
 

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 

▪ Població i mostra 
▪ Variables estadístiques 
▪ Freqüències i taules de freqüència 
▪ Mesures estadístiques 

 

CONTINGUTS DE TECNOLOGIA 

 

1. L’aula-taller de tecnologia. Normes d’ús, 
higiene i seguretat 

2. Construcció de l’estoig 
3. Esforços. Definició i tipus 
4. Estructures resistents als esforços 
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UNITAT DIDÀCTICA  5: Podem viure sense plantes? 
 

ASSIGNATURA: ÀMBIT CIENTÍFIC UNITAT 

5:PODEM VIURE SENSE PLANTES? 

OGE CONTIN

GUTS 

CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE 

LOGRO 

CCLV ESTÀNDARS 

RD 

 

 

 

j) 

 

 

 

El reine vegetal:

 Criptògames y 

Fanerògames. 

 

1º.BG.BL3.3. Comparar les característiques 

morfològiques i funcionals dels grans grups 

taxonòmics d'éssers vius, reconeixent-les 

com criteris de classificació, i identificar 

diferents exemplars mitjançant observació 

directa o utilitzant instruments òptics com 

lupa i microscopi, i claus dicotòmiques 

senzilles. 

1º.BG.BL3.3.1. Reconeix les característiques morfològiques i les 

diferències  organitzatives  de    Gimnospermes  i    Angiospermes 

relacionant-les amb les seues principals estratègies 
reproductives. 

 

CMCT 

 

BL3 EA 4.1 

BL3 EA 5.1 

 

1º.BG.BL3.3.8. Identifica, i classifica amb ajuda de claus 

dicotòmiques senzilles o catàlegs, diferents exemplars d'éssers 

vius d'ecosistemes propers, mitjançant la seva observació directa 

o utilitzant instruments òptics com lupa i microscopi. 

 

 

CMCT 

 

BL3 EA 7.1 

BL3 EA 8.1 

 

 

j) 

 

 

Valoració de la biodiversitat i de la 

necessitat de la seva conservació. 

1º.BG.BL3.4. Relacionar la presència de 

determinades estructures d'exemplars 

d'éssers vius significatius d'ecosistemes 

propers, amb les seves adaptacions al mig, 

per justificar la importància de la 

biodiversitat i la necessitat de la seva 

conservació. 

1º.BG.BL3.4.1. Relaciona la presència de determinades 

estructures anatòmiques en diferents éssers vius d'ecosistemes 

propers amb les 

seves adaptacions al mig. 

 

CMCT 

 

 

BL3 EA 7.1 

BL3 EA 7.2 
1º.BG.BL3.4.2. Argumenta la importància de la biodiversitat i la 

necessitat d'emprendre accions per a la seva conservació, 

valorant els 

ecosistemes del seu entorn. 

 

CSC 
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b), 

e), 

f), 

g) 

Operacions amb nombres enters. 

Elaboració i utilització 

d'estratègies per al càlcul mental, 

per al càlcul aproximat i per al 

càlcul amb calculadora o altres 

mitjans tecnològics. 

Quadrats perfectes. Arrels 

quadrades. Jerarquia de les 

operacions. 

Estimació i obtenció 

d’aproximacions d’arrels 

Resolució de problemes amb 
nombres 

naturals, enters, fraccionaris i 
decimals. 

1ºMAT.BL2.2. Operar amb els nombres 

naturals, enters, decimals, fraccionaris i 

percentatges amb estratègies de càlcul 

(mental, estimació, ús de calculadores, 

aplicacions    d'escriptori,    web    o per a 

dispositius mòbils, etc.) i procediments 

(algoritmes convencionals o altres) més 

adequats segons la naturalesa del càlcul 

per avaluar resultats i extreure 

conclusions en situacions comercials, 

socials, científiques i 

altres. 

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els números naturals, enters, 

decimals, fraccionaris i percentatges senzills amb estratègies de 

càlcul (mental, estimació, ús de calculadores, aplicacions 

d'escriptori, web o per a dispositius mòbils, etc.) i procediments 

(algoritmes convencionals o 

altres) més adequats segons la naturalesa del càlcul 

 

 

CMCT 

 

 

 

MAT.   1.2,   
2.2, 

2.3, 2.4, 2.6, 
2.7, 

3.1, 4.1, 

4.2 

 

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i extreu conclusions de les 

operacions amb els nombres naturals, enters, decimals, 

fraccionaris i percentatges senzills en situacions comercials, 

socials, científiques i altres. 

 

 

CAA 

b), 

e), 

f), 

g) 

Iniciació al llenguatge algebraic. 

Traducció d'expressions molt 

senzilles de el llenguatge quotidià 

a l'algebraic i viceversa.. 

1º MAT.BL2.3. Expressar en llenguatge 

algebraic relacions, a través de fórmules 

senzilles, en situacions comercials, socials, 

científiques, geomètriques, etc.. 

 

1ºMAT.BL2.3.1 Expressa en llenguatge algebraic relacions, a 

través de fórmules senzilles, en situacions comercials, socials, 

científiques, geomètriques, etc. 

 

CMCT 

 

MAT. 6.1,   

6.2, 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ºMAT.BL3.1. Analitzar les característiques 

i propietats de les figures planes (costats, 

vèrtexs, angles, simetries, etc.) utilitzant 

diferents materials (varetes, trames, 

geoplans, regle, compàs, etc.) i eines 

adequades (calculadores gràfiques, 

aplicacions d'escriptori, web o per a 

dispositius mòbils com programes de 

1º MAT.BL3.1.1. Analitza les característiques i propietats de les 

figures planes (costats, vèrtexs, angles, simetries, etc.) utilitzant 

diferents materials (varetes, trames, geoplans, regle, compàs, 

etc.) i eines adequades (calculadores gràfiques, aplicacions 

d'escriptori, web o per a dispositius mòbils com programes de 

geometria dinàmica), per 

classificar-les. 

 

CMCT 

CD 
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b), 

e), 

f), 

g) 

 

Classificació de triangles i 

quadrilàters. Construccions 

geomètriques senzilles: mediatriu, 

bisectriu. Propietats. 

Propietats i relacions. 

geometria dinàmica), per classificar-les i 

descriure situacions geomètriques de les 

matemàtiques i d'altres àrees (recorreguts 

urbans, estudi de plànols i mapes adequats 

al seu nivell, arquitectura, manifestacions 

artístiques, percepció espacial, etc.) 

reconeixent la seva bellesa. 

 

 

1º MAT.BL3.1.2. Descriu situacions geomètriques de les 

matemàtiques i d'altres àrees (recorreguts urbans, estudi de 

plànols i mapes adequats al seu nivell, arquitectura, 

manifestacions artístiques, percepció espacial, etc.) reconeixent 

la seva bellesa i utilitzant les característiques i propietats de les 

figures planes. 

 

 

CMCT 

CEC 

 

MAT.
 1.1,1.
2, 

1.3, 1.4, 5.1, 
5.2, 

5.3 

 

 

 

 

 

b), 

e), 

f), 

g) 

 

 

 

 

 

Càlcul d'àrees i perímetres de 

figures planes. 

1º MAT.BL3.2. Mesurar i calcular angles, 

longituds i superfícies en el pla, utilitzant 

les unitats, els instruments de mesura, les 

eines (calculadores gràfiques, aplicacions 

d'escriptori, web o per a dispositius mòbils 

com programes de geometria dinàmiques), 

estratègies i fórmules més adequades, per 

prendre decisions en situacions 

geomètriques de les matemàtiques i 

d'altres àrees (recorreguts urbans, estudi 

de plànols i mapes adequats al seu nivell, 

arquitectura, manifestacions artístiques, 

percepció 

espacial, etc.) 

 

 

1r MAT.BL3.2.1 Mesura i calcula angles, longituds i superfícies en 

el pla, utilitzant les unitats, els instruments de mesura, les eines 

(calculadores gràfiques, aplicacions d'escriptori, web o per a 

dispositius mòbils com programes de geometria dinàmiques), 

estratègies i fórmules més adequades, per prendre decisions en 

situacions geomètriques de les matemàtiques i d'altres àrees 

(recorreguts urbans, estudi de plànols i mapes adequats al seu 

nivell, arquitectura, manifestacions artístiques, percepció 

espacial, etc.) 

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CAA 

 

 

 

 

MAT. 2.1,   

2.2, 

3.1, 3.2, 4.1, 

4.2, 6.1 

b) 

f) 

Materials d’ús tècnic: fusta. 

Obtenció i classificació de la fusta. 

1r.TECNO.BL2.1. Analitzar els mètodes 

d’obtenció i les propietats de la fusta 

utilitzada en la fabricació de projectes 

tecnològics 

1r.TECNO.BL2.1.1. Analitza els mètodes d’obtenció i les propietats 

de la fusta utilitzada en la fabricació de projectes tecnològics. 

CMCT 

CAA 
Bloc 3 – 1.1 

b) 

f) 

Relació entre les propietats i 

l’estructura interna de la fusta. 

1r.TECNO.BL2.3. Descriure l’estructura 

interna de diversos materials tècnics, així 

com les alteracions a què poden ser 

1r.TECNO.BL2.3.1. Descriu l’estructura interna de la fusta a partir 

de la seua observació directa i indirecta. 

 

CCLI 

CMCT 

Bloc 2 – 3.1 

Bloc 3 – 1.1 
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h) sotmesos, per a millorar-ne les propietats, 

tenint en compte l’ús a què van destinats 

1r.TECNO.BL2.3.2. Relaciona les alteracions a què poden ser 

sotmesos la fusta i els diversos materials de construcció amb la 

millora de les seues propietats, tenint en compte l’ús a què van 

destinats 

CAA 

 

 

CMCT 

CAA 

f) 

g) 

Tècniques de manipulació i 

mecanització de la fusta. 

Maneig de màquines i ferramentes 

per a treballar la fusta. 

Normes de seguretat i salut. 

1r.TECNO.BL2.4. Manipular i mecanitzar 

fusta, considerant les seues propietats per 

a utilitzar les ferramentes adequades, 

aplicant-hi les corresponents normes de 

seguretat i salut.  

1r.TECNO.BL2.4.1. Manipula i mecanitza fusta, utilitzant les 

ferramentes adequades al nivell educatiu, aplicant-hi les normes 

de seguretat i salut.  

CMCT 

SIEE 

Bloc 3 – 2.1 / 

2.2 

 

PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT 

UNITAT 5 

CONTINGUTS DE BIOLOGIA 

● El regne de les plantes: 
● Classificació 
● Les plantes sense llavors 
● Les plantes amb llavors 
● Les funcions vitals 
● Les plantes, l’ésser humà i el medi. 

CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 

▪ Llenguatge algebraic 
▪ Arrels quadrades 
▪ Aprofundiment en les 

operacions combinades 
GEOMETRIA 

▪ Classificació de triangles i quadrilàters 
▪ Perímetre i àrees de polígons 
▪ Isometries en el pla 

CONTINGUTS DE TECNOLOGIA 

 

1. Materials d’ús tècnic 
2. Propietats dels materials 
3. La fusta. Propietats i tipus 
4. Treball amb fusta 
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UNITAT DIDÀCTICA 6: Com afectaria al planeta l’extinció dels invertebrats? Els invertebrats 
 

ASSIGNATURA: ÀMBIT CIENTÍFIC UNITAT 5: 

Com afectaria al planeta l’extinció dels 

invertebrats. El regne animal.  

OGE CONTIN

GUTS 

CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE 

LOGRO 

CCLV ESTÀNDARS 

RD 

 

 

 

j) 

 

 

 

El regne animal. Principals grups 

d’invertebrats. 

 

1º.BG.BL3.3. Comparar les 

característiques morfològiques i 

funcionals dels grans grups taxonòmics 

d'éssers vius, reconeixent-les com 

criteris de classificació, i identificar 

diferents exemplars mitjançant 

observació directa o utilitzant 

instruments òptics com lupa i 

microscopi, i claus dicotòmiques 

senzilles. 

 

1º.BG.BL3.3.6. Reconeix les característiques morfològiques i les 

diferències organitzatives dels principals tipus d'invertebrats 

destacant la seua diversitat taxonòmica enfront de la uniformitat 

dels vertebrats. 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

BL3 EA 6.1 

 

 

 

 

j) 

 

 

Valoració de la biodiversitat i de la 

necessitat de la seva conservació. 

1º.BG.BL3.4. Relacionar la presència de 

determinades estructures d'exemplars 

d'éssers vius significatius d'ecosistemes 

propers, amb les seves adaptacions al 

mig, per justificar la importància de la 

biodiversitat i la necessitat de la seva 

conservació. 

1º.BG.BL3.4.1. Relaciona la presència de determinades 

estructures anatòmiques en diferents éssers vius d'ecosistemes 

propers amb les 

seves adaptacions al mig. 

 

CMCT 

 

 

BL3 EA 7.1 

BL3 EA 7.2 1º.BG.BL3.4.2. Argumenta la importància de la biodiversitat i la 

necessitat d'emprendre accions per a la seva conservació, 

valorant els 

ecosistemes del seu entorn. 

 

CSC 
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b), 

e), f), 

g) 

Operacions amb nombres 

enters. Jerarquia de les 

operacions. 

Resolució de problemes amb 

nombres naturals, enters, 

fraccionaris i decimals. 

1ºMAT.BL2.2. Operar amb els nombres 

naturals, enters, decimals, fraccionaris i 

percentatges amb estratègies de càlcul 

(mental, estimació, ús de calculadores, 

aplicacions    d'escriptori,    web    o per 

a dispositius mòbils, etc.) i 

procediments (algoritmes convencionals 

o altres) més adequats segons la 

naturalesa del càlcul per avaluar 

resultats i extreure conclusions en 

situacions comercials, socials, 

científiques i 

altres. 

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els números naturals, enters, 

decimals, fraccionaris i percentatges senzills amb estratègies de 

càlcul (mental, estimació, ús de calculadores, aplicacions 

d'escriptori, web o per a dispositius mòbils, etc.) i procediments 

(algoritmes convencionals o 

altres) més adequats segons la naturalesa del càlcul. 

 

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i extreu conclusions de les 

operacions amb els nombres naturals, enters, decimals, 

fraccionaris i percentatges senzills en situacions comercials, 

socials, científiques i altres 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

MAT.   1.2,   

2.2, 

2.3, 2.4, 2.6, 
2.7, 

3.1, 4.1, 

4.2 

 

 

 

 

 

b), 

e), f), 

g) 

 

 

 

 

Càlcul d'àrees per descomposició 

en figures simples. 

Resolució de problemes 

geomètrics senzills 

1º MAT.BL3.2. Mesurar i calcular angles, 

longituds i superfícies en el pla, utilitzant 

les unitats, els instruments de mesura, 

les eines (calculadores gràfiques, 

aplicacions d'escriptori, web o per a 

dispositius mòbils com programes de 

geometria dinàmiques), estratègies i 

fórmules més adequades, per prendre 

decisions en situacions geomètriques de 

les matemàtiques i d'altres àrees 

(recorreguts urbans, estudi de plànols i 

mapes adequats al seu nivell, 

arquitectura, manifestacions artístiques, 

percepció 

espacial, etc.) 

 

 

1r MAT.BL3.2.1 Mesura i calcula angles, longituds i superfícies en 

el pla, utilitzant les unitats, els instruments de mesura, les eines 

(calculadores gràfiques, aplicacions d'escriptori, web o per a 

dispositius mòbils com programes de geometria dinàmiques), 

estratègies i fórmules més adequades, per prendre decisions en 

situacions geomètriques de les matemàtiques i d'altres àrees 

(recorreguts urbans, estudi de plànols i mapes adequats al seu 

nivell, arquitectura, manifestacions artístiques, percepció 

espacial, etc.) 

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CAA 

 

 

 

 

MAT. 2.1,   
2.2, 

3.1, 3.2, 4.1, 

4.2, 6.1 
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e), f), 

g) 

Variable dependent i 

independent. Formes de 

presentació (llenguatge verbal, 

taula, gràfica, fórmula). 

Creixement i    decreixement

 d'una funció. 

Resolució de problemes
 senzills 

mitjançant l'estudi de funcions. 

 

1ºMAT.BL4.1. Interpretar

 relacions 

numèriques senzilles expressades en 

llenguatge verbal, taula o gràfica, 

identificant els elements i propietats 

(magnituds, unitats, etc.) en contextos 

personals, socials, professionals o 

científics. 

 

 

1ºMAT.BL4.1.1. Interpreta relacions numèriques senzilles 

expressades en llenguatge verbal, taula o gràfica, identificant els 

elements i propietats (magnituds, unitats, etc.) en contextos 

personals, socials, professionals o científics. 

 

 

CMCT 

CSC 

 

 

MAT. 1.1,   
1.2, 

3.1, 3.2, 4.1 

b) 

f) 

g) 

h) 

Tipus d’estructures. 

Triangulació 

1r.TECNO.BL3.2. Descriure les 
característiques de cada tipus d’estructura 
i identificar-les en exemples de la vida real, 
utilitzant informació escrita, audiovisual i 
digital. 

1r.TECNO.BL3.2.1. Descriu les característiques dels diferents 

tipus d’estructures, utilitzant informació escrita, audiovisual i 

digital. 

 

1r.TECNO.BL3.2.2. Identifica cada tipus d’estructures en 

exemples de la vida real. 

CCLI 

CMCT 

CD 

 

CMCT 

SIEE 

 

Bloc 1– 1.1 

Bloc 4 – 2.4 
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PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT 

UNITAT 6 

CONTINGUTS DE BIOLOGIA 

✶ El regne animal: Característiques
generals. Classificació 

✶ Porífers 
✶ Cnidaris 
✶ Cucs 
✶ Mol·luscos 
✶ Artròpodes 
✶ Equinoderms 

Els invertebrats, l’ésser humà i el medi 

CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 

▪ Producte i quocient d’enters 
▪ Aprofundiment en operacions 

combinades 
GEOMETRIA 

▪ Activitats integrades de repàs 
FUNCIONS 

▪ Representació de rectes mitjançant 
taula de valors. 

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 

▪ Activitats integrades de repàs 
 

CONTINGUTS DE TECNOLOGIA 

 

● Tipus d’estructures 
● Triangulació 
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UNITAT DIDÀCTICA 7: ELS ANIMALS VERTEBRATS 
 

ASSIGNATURA: ÀMBIT CIENTÍFIC 

UNITAT 6: ELS ANIMALS 
INVERTEBRATS 

OGE CONTI

NGUT

S 

CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE 

LOGRO 

CCLV ESTÀNDARS 

RD 

 

 

j) 

 

 

El regne animal. Principals grups 

de vertebrats. 

1º.BG.BL3.3. Comparar les característiques 

morfològiques i funcionals dels grans grups 

taxonòmics d'éssers vius, reconeixent-les 

com criteris de classificació, i identificar 

diferents exemplars mitjançant observació 

directa o utilitzant instruments òptics com 

lupa i microscopi, i claus dicotòmiques 

senzilles. 

 

 

1º.BG.BL3.3.7. Interpreta les característiques morfològiques i 

organitzatives comuns dels vertebrats reconeixent la seva 

diversitat en les classes de vertebrats. 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

BL3 EA 6.2 

 

 

j) 

 

 

Valoració de la biodiversitat i de 

la necessitat de la seva 

conservació. 

1º.BG.BL3.4. Relacionar la presència de 

determinades estructures d'exemplars 

d'éssers vius significatius d'ecosistemes 

propers, amb les seves adaptacions al mig, 

per justificar la importància de la 

biodiversitat i la necessitat de la seva 

conservació. 

1º.BG.BL3.4.1. Relaciona la presència de determinades 

estructures anatòmiques en diferents éssers vius d'ecosistemes 

propers amb les 

seves adaptacions al mig. 

 

CMCT 

 

 

BL3 EA 7.1 

BL3 EA 7.2 
1º.BG.BL3.4.2. Argumenta la importància de la biodiversitat i la 

necessitat d'emprendre accions per a la seva conservació, 

valorant els 

ecosistemes del seu entorn. 

 

CSC 
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b), 

e), f), 

g) 

 

 

 

 

Fraccions equivalents. 

Comparació de fraccions i 

ordenació. 

Números decimals. 

Representació i ordenació. 

 

 

1ºMAT.BL2.1. Interpretar els 

 nombres naturals, enters, 

fraccionaris, decimals i percentatges 

senzills, i les seves propietats (ordre, recta 

real, divisibilitat, etc.) i utilitzar- los en 

situacions comercials, socials i 

científiques, de mesura,

 expressió, comparació  i    

descripció  de  conceptes numèrics 

 

1ºMAT.BL2.1.1 Interpreta els nombres naturals, enters, 

fraccionaris, decimals i percentatges senzills, i les seves 

propietats (ordre, recta real, divisibilitat, etc.) en situacions 

comercials, socials i científiques, de mesura, expressió, 

comparació i descripció de conceptes numèrics. 

 

 

 

 

 

CMCT 

CSC 

 

 

 

 

 

MAT.   1.1,   

1.3, 

2.1, 2.5, 2.8, 
5.1, 

5.2 

 

1ºMAT.BL2.1.2 Utilitza els nombres naturals, enters, fraccionaris, 

decimals i percentatges senzills, i les seves propietats (ordre, 

recta real, divisibilitat, etc.) en situacions comercials, socials i 

científiques, de mesura, expressió, comparació i descripció de 

conceptes numèrics. 

 

 

 

 

b), 

e

), 

f)

, 

g

) 

 

Operacions amb 

fraccions. Operacions 

amb decimals. 

Elaboració i utilització d'estratègies 

per al càlcul mental, per al càlcul 

aproximat i per al càlcul amb 

calculadora o altres mitjans 

tecnològics. 

Jerarquia de les operacions. 

Resolució de problemes amb 

nombres naturals, enters, 

fraccionaris i decimals. 

1ºMAT.BL2.2. Operar amb els nombres 

naturals, enters, decimals, fraccionaris i 

percentatges amb estratègies de càlcul 

(mental, estimació, ús de calculadores, 

aplicacions    d'escriptori,    web    o per a 

dispositius mòbils, etc.) i procediments 

(algoritmes convencionals o altres) més 

adequats segons la naturalesa del càlcul 

per avaluar resultats i extreure 

conclusions en situacions comercials, 

socials, científiques i 

altres. 

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els números naturals, enters, 

decimals, fraccionaris i percentatges senzills amb estratègies de 

càlcul (mental, estimació, ús de calculadores, aplicacions 

d'escriptori, web o per a dispositius mòbils, etc.) i procediments 

(algoritmes convencionals o 

altres) més adequats segons la naturalesa del càlcul 

 

 

CMCT 

 

 

 

MAT.   1.2,   

2.2, 

2.3, 2.4, 2.6, 
2.7, 

3.1, 4.1, 

4.2 

 

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i extreu conclusions de les 

operacions amb els nombres naturals, enters, decimals, 

fraccionaris i percentatges senzills en situacions comercials, 

socials, científiques i altres. 

 

 

CAA 
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b) 

e) 

f) 

g) 

 

 

 

Fenomen aleatori. 

Disseny d'experiències 

senzilles. Freqüència relativa i 

probabilitat. 

1ºMAT.BL5.2. Analitzar el comportament 

de fenòmens aleatoris relacionats amb 

l'entorn proper mitjançant la realització o 

simulació d'experiments senzills amb ajuda 

de materials variats (daus, monedes, 

ruletes, etc.), representant-se 

adequadament mitjançant taules, 

recomptes o diagrames per assignar 

probabilitats mitjançant les freqüències 

relatives i la regla de Laplacià. 

 

 

1ºMAT.BL5.2.1 Analitza el comportament de fenòmens aleatoris 

relacionats amb l'entorn proper mitjançant la realització o 

simulació d'experiments senzills amb ajuda de materials variats 

(daus, monedes, ruletes, etc.), representant-se adequadament 

mitjançant taules, recomptes o diagrames per assignar 

probabilitats mitjançant les freqüències relatives i la regla de 

Laplacià. 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

MAT.   3.1,   

3.2, 

3.3, 4.1, 4.2, 

4.3 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Disseny de presentacions multimèdia. 

Drets d’autor i llicències de publicació. 

1r.TECNO:BL5.3. Crear i editar continguts 

digitals com ara documents de text o 

presentacions multimèdia amb sentit 

estètic, utilitzant aplicacions informàtiques 

d’escriptori per a exposar un objecte 

tecnològic, i conèixer com aplicar els 

diferents tipus de llicències. 

1r.TECNO:BL5.3.1 Crea i edita continguts digitals com ara 

documents de text o presentacions multimèdia amb sentit estètic, 

utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori per a exposar un 

objecte tecnològic. 

1r.TECNO:BL5.3.2. Sap com aplicar els diferents tipus de llicències. 

 

CD 

CAA 

 

 

 

CD 

CAA 

Bloc 5 – 1.2 / 1.3 

/ 3.1 
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PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT: 

UNITAT 7 

CONTINGUTS DE BIOLOGIA 

o Peixos. 
o Amfibis. 
o Rèptils. 
o Aus. 
o Mamífers 

 

Els vertebrats, 

l’ésser humà i el 

medi 

CONTINGUTS DE 

MATEMÀTIQUES 

ARITMÈTICA I 

ÀLGEBRA 

▪ Fraccions. Operacions amb 
fraccions. 

 

GEOMETRIA 

▪ Activitats integrades de repàs 
 

FUNCIONS 

▪ Activitats integrades de repàs 
 

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 

▪ Concepte i noció de probabilitat 

CONTINGUTS 

DE 

TECNOLOGIA 

 

● Presentacions Lliure Office 

 

2.1.4 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Els criteris d’avaluació son el referent específic per avaluar l’aprenentatge de l’alumnat. 

Els estàndards d’aprenentatge avaluables, van un pas més enllà, son especificacions dels 

criteris d’avaluació que concreten el que l’estudiant ha d’adquirir o desenvolupar. A 

partir dels estàndards d’aprenentatge avaluables proposats per el Real Decret 

1105/2014, del 26 de desembre, pel que s’estableix el currículum bàsic de l’Educació 

Secundaria Obligatòria i el Batxillerat, de la mateixa manera que es concreten els criteris 

d’avaluació del DECRET 87/2015, del 5 juny, del Consell, que es poden consultar en la 

taula de l’apartat anterior.  

2.1.5 INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

L'avaluació dels alumnes es realitzarà tenint sempre com a referència les competències 

clau i els criteris d'avaluació programats i contextualitzats per l'àrea. El procés 

d'avaluació dels alumnes es farà de forma contínua i formativa, tenint en compte la seua 

situació de partida i les seues característiques individuals, això ens servirà per conèixer 

en cada moment el grau d'adquisició de les competències clau per part dels alumnes, 

així com d'assoliment dels objectius generals de l'etapa i els específics de l'àrea de 

Biologia i Geologia. 
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Per a dur a terme aquesta avaluació utilitzarem els següents instruments: 

 

Observació sistemàtica a classe 

 Hàbits de treball: portar el material a classe, entrega puntual dels treballs, 

presentació dels treballs. 

 Actitud i comportament: faltes d'assistència i retards no justificats, interès, 

atenció, participació i esforç. 

 Respecte per les normes de treball i seguretat al laboratori i aula.  
 

Produccions pròpies de l’alumnat 

 Quadern de l'alumne: continguts complets, vocabulari, faltes d’ortografia, 

correccions, anotacions, ordre i neteja.  

 Dossier d’activitats. 

 Expressió escrita i exposició oral de treballs. 

 Documents informàtics realitzats a través d’aules i/o presentacions a classe. 

 

Proves especifiques 

 Exposicions. 

 Proves objectives, exàmens. 

 Interpretació de dades, gràfics, imatges, etc.  

 Recerca i manipulació de la informació. 

 

NOTA: Les faltes greu de disciplina i els parts d’amonestament comporten la pèrdua del 

dret a participar en les eixides i excursions organitzades per aquest departament. 

 

2.1.6 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

El pes dels instruments d’avaluació anterior per al càlcul de la qualificació final de 

l’alumnat serà el següent.  

 

Proves objectives oral o escrites. 

(Què sap , continguts conceptuals) 
60% 

40% globals 

60% específics 

Activitats de classe, treballs, dossier i llibreta. 

(Què sap fer, continguts conceptuals i 

procedimentals) 

30% 

Actitud i contribució a l’ambient d’aula. 

(Saber ser, continguts actitudinals) 
10% 
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Per a obtindré la qualificació final es realitzarà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, 

per aprovar l’assignatura s’haurà d’obtindre una qualificació de 5 punts o superior.  

 

A partir d’un 20% de faltes d'assistència no justificades, suposarà la pèrdua del dret 

d’avaluació continua, conservant el dret als exàmens finals i extraordinaris. 

 

La assistència a les proves orals o escrites (exàmens) es obligatòria. La no presencia es 

considerarà com a prova no realitzada. Si l’alumne, per causa justificada, no poguera 

assistir, es presentarà un justificant dels pares al professor el mateix dia de la incorporació 

a classe, i el professor considerarà la realització de la prova en una altra data o la seua 

avaluació junt als següents continguts. En tot cas, el professor es reservarà el dret a 

realitzar-li un examen individual. 

 

Recuperació de l’assignatura  

Si un alumne/a suspèn algunes de les proves, serà el propi docent el que determine de 

quina manera es pot recuperar. Es podran facilitar activitats de reforç i recuperació, i/o 

la repetició de la prova per comprovar que finalment, els continguts han sigut assolits. 

Per tant, criteri de cada docent, es faran les recuperacions, proves o treballs que siguen 

oportuns al llarg dels trimestres, per facilitar que l’alumnat que recupere i puga assolir 

els objectius de l’assignatura. 

 

La prova extraordinària de juliol  per als alumnes que no hagen superat la matèria en què 

està matriculat o de cursos anteriors (pendents) versarà sobre els aspectes bàsics del 

currículum d’aquelles unitats estudiades al llarg de l’any didàctic corresponent. Aquests 

aspectes bàsics coincideixen amb els continguts mínims de la present programació.  

Recuperació de les pendents  

El alumnes pendents de Biologia i Geologia 1r d’ESO  tindran 2 possibilitats  per a poder 

aprovar la matèria al llarg del curs i una convocatòria. Aquestes  seran  comunicades al 

alumne amb suficient antelació . 

La primera opció es la realització d’un dossier d’activitats que el professor que li imparteix 

classe aquest curs o la cap de departament li proporcionarà a principis del més d’octubre.  

Si el dossier s’entrega complet, amb una presentació adequada, i correctament resolt, la 

matèria quedarà recuperada. En cas de que s’entregue un dossier que no compleix amb 

els requisits mínims per a recuperar la matèria (activitats incompletes, mal resoltes, poc 

d’ordre i organització...), l’alumne tindrà la possibilitat de tornar a fer el dossier i entregar-

lo en la convocatòria d’abril, i/o presentar-se a la prova escrita que tindrà lloc en una 

convocatòria: 

 La convocatòria es farà el dimecres 4 de març 2022 a les 14:10 h. 

L’alumnat que no presente el dossier d’activitats o no el supere, tindrà la possibilitat de 

presentar-se a la convocatòria el mateix dia 5 de març de 2022.  La nota de l’examen serà 
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el 100% de la nota de recuperació de l’assignatura, en cas de que no realitze el dossier 

d’activitats.  

 

 

2.1.7 METODOLOGIA I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

El món està immers en un procés de canvi i ens enfrontem a un conjunt de desafiaments 

i reptes als quals cal donar resposta. El nostre present i el nostre futur passa per abordar-

los des de l'àmbit, integrant sabers per a trobar les solucions, les millors respostes. 

Alguns dels complexos reptes als que haurem de fer front estan relacionats amb la salut 

(com ara la medicina, la genètica reproductiva, biotecnologia), l’energia (neta i segura), 

el canvi climàtic, la sostenibilitat, la intel·ligència artificial i robòtica. Reptes que 

contemplen l’ús d’un coneixement biològic, geològic i matemàtic interrelacionat. Reptes 

que no poden ser tractats només des de la perspectiva d’una única especialitat. 

La proposta d’àmbit que hem elaborat està composta i enfocada a una adquisició eficaç 

de les competències, tal com planteja la legislació referent al currículum de secundària. 

S'han establert diversos eixos de coneixement al voltant de la biologia i geologia els 

quals s'interrelacionen amb les matemàtiques i es pot aprofundir en diferents aspectes 

de cadascuna. Les orientacions didàctiques són les següents: 

 Les propostes parteixen d'un context real i en la mesura del possible pròxim. 

 En cadascuna de les propostes es conjuguen diverses competències. 

 S'estimula el descobriment partint de situacions concretes perquè vagen 

descobrint els continguts matemàtics i científics, afavorint la familiarització de 

l'alumnat amb l'observació i obtenció de dades, la seua manipulació i l'obtenció 

de conclusions. 

 Es fomenta la creativitat tant en la cerca de solucions com en la presentació de 

resultats. 

 S'impulsa el paper actiu i autònom de l'alumnat. 

 

Independentment de la metodologia utilitzada per la professora o professor, existeix 

una seqüenciació didàctica comuna i que es descriu a continuació: 

1. Creació d’un incident incitador a la investigació o aprenentatge com pot ser una 

qüestió impactant, un context imaginari motivador o una situació d’interès. En aquesta 

fase es presenta la situació que volem resoldre, o sobre la qual volem aprendre.  

2. Desenvolupament integrat del coneixement per donar resposta al plantejament 

establert. Ací és on s'encaixen les diferents propostes de les assignatures que conformen 

l'àmbit científic i on s’integren els continguts específics de cadascuna d'elles de manera 

proporcional a la càrrega lectiva de les mateixes. 
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3. Donar resposta al plantejament inicial amb el coneixement adquirit. En aquesta fase 

(que no ha d’estar completament diferenciada de la fase prèvia) pot intercalar-se amb 

la segona i on es tracta de trobar solucions a les preguntes que s'han fet al principi, 

elaborar les solucions, mitjançant un disseny adequat, posar-lo a prova, raonar bé el 

perquè de les decisions adoptades. Es tracta que l'alumnat establisca la connexió de 

l'aprenentatge.  

4. Síntesi i difusió. Elaboració del treball final al voltant de la situació problemàtica.  

Metodologies. Tipologia d’activitats 

Com s’ha assenyalat prèviament, aquesta programació i plantejament no s'advoca per 

una única metodologia, sinó per diverses que es complementen depenent de factors 

socials, dels propis continguts, de la seguretat del professorat en la seua impartició, etc. 

Però en qualsevol cas, es segueix la seqüencia general indicada amb anterioritat. 

Aquestes metodologies que assenyalarem, no han d’entendre’s com a metodologies 

desconnectes sinó tot el contrari, el professorat (considerant el context didàctic) pot 

emprar una combinació d’aquestes metodologies per tal de garantir un correcte procés 

d’aprenentatge del alumnat. 

Entre les metodologies que utilitzarem, podem destacar: 

Aprenentatge per descobriment (ABD) 

Donat el caràcter constructivista i deductiu de la ciència i les matemàtiques, aquesta 

metodologia pot ser utilitzada de forma satisfactòria en l’àmbit. En un aprenentatge per 

descobriment l’alumnat dedueix allò que ha d’aprendre de forma activa i constructiva 

mitjançant qüestions, reptes o activitats seqüenciades que progressivament permeten 

acomplir l’objectiu didàctic. En aquest context, el professorat actua com a guia de 

l’aprenentatge i no tant com el posseïdor del coneixement. Així doncs, amb el ABD es 

procurarà sempre: 

1. Situar a l’alumnat en el centre del seu aprenentatge considerant també la seua 

dimensió emocional. 

2. Aprenem allò que ens emociona. L’aprenentatge natural passa per un filtre 

emocional.  

3. Tindre en compte la dimensió positiva de l’error. S’ha d’intentar transmetre la 

idea de que equivocar-se forma part del procés d’aprenentatge. 

4. Incentivar la col·laboració de l’alumnat i la cooperació (encara que siga a 

distància o de forma virtual).  

5. Supervisar el treball, guiar, direccionar, ajudar i suggerir subtilment una via 

d'indagació als problemes que treballem de manera que el coneixement i nou 

contingut sigui deduït per l'alumnat en la mesura del possible. 
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Aprenentatge cooperatiu (AC) i/o col·laboratiu 

La dinàmica de treball amb aprenentatge cooperatiu permet agrupar l’alumnat en grups 

heterogenis de 4 o 5 alumnes i treballar la qüestió o situació plantejada en equip, 

assumint uns rols que es treballaran prèviament per al correcte funcionament de la 

cooperació. Es seguiran les indicacions dels experts a l'hora de formar els grups. 

En aquest tipus d’aprenentatge podem fer ús de tècniques simples o complexes 

cooperatives com ara llapis al centre, tècnica 1-2-4, migració grupal, bossa de dubtes, 

equip d’experts, etc. 

Es farà servir aquesta metodologia (o en el seu defecte, col·laborativa) si el context 

COVID ho permet i considerant sempre en primer lloc la seguretat del nostre alumnat. 

Si el funcionament de les plataformes digitals proporcionades per la Generalitat ho 

permeten, es pot fer ús d’un aprenentatge cooperatiu virtual. 

Aprenentatge basat en el joc (ABJ) 

ABJ consisteix en fer ús de jocs dissenyats pel docent amb un propòsit didàctic.  

Tertúlies dialògiques científiques 

Aquestes, permetran potenciar l'acostament directe de l'alumnat sense distinció d'edat, 

gènere, cultura o capacitat a la cultura universal i a el coneixement científic-matemàtic. 

Les tertúlies dialògiques es realitzen a partir de textos, cançons, vídeos, pintures, obres 

artístiques, etc. En el cas d'un text, l’alumnat haurà de llegir-lo primerament a casa i 

assenyalar aquells paràgrafs, frases o paraules que els criden l'atenció amb el motiu pel 

qual s’han assenyalat. Un cop a classe, comentaran aquestes parts destacades, 

comptaran curiositats, investigacions, pensaments o idees que han tingut mentre llegien 

el text. En una tertúlia tots els participants som iguals. Tots aportem i respectem el torn 

de paraula. Tots i totes escoltem i respectem les opinions o comentaris de la resta de 

companys/es. No hem de confondre una tertúlia dialògica a un debat. En la tertúlia 

expressem les nostres idees, justificant-les i transformant-nos a mesura que escoltem 

als altres. En qualsevol cas, el que si es manté son els 7 fonaments de les tertúlies 

dialògiques: diàleg igualitari, intel·ligència cultural, transformació, dimensió 

instrumental de l’educació, creació de sentit, solidaritat i igualtat de les diferències. 

Aprenentatge sensorial 

L’ésser humà aprèn fent ús de tots els seus sentits i en ocasions el procés educatiu en 

cursos superiors es limita a escoltar. La manipulació (tàctil) i la visualització son 

ferramentes poderoses en l’aprenentatge a qualsevol edat. Així doncs es farà també ús 

de l’experimentació i de les matemàtiques manipulatives en diverses activitats i 

projectes (fins a on el context COVID ho permeta) 

L’aprenentatge en l’àmbit es durà a terme mitjançant activitats de diferents tipus que 

poden ser a més grupals o individuals, cooperatives o col·laboratives. A continuació 

assenyalem algunes de les més fonamentals: 
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 Activitats d’indagació (característiques de l’aprenentatge de Moore o per 

descobriment). 

 Activitats escrites. 

 Activitats orals o d’exposició. 

 Activitats digitals e interactives. 

 Activitats de laboratori. 

 Treballs i projectes. 

c) Activitats de reforç i ampliació 

La heterogeneïtat de l’alumnat serà tractada mitjançant l’ús d’activitats de divers grau de 

complexitat (principalment activitats de reforç que són d’aplicació més o menys directa 

dels continguts i activitats d’aprofundiment on s’amplien aquests continguts) que han de 

permetre que tot l’alumnat puga assolir el objectius i aprendre els continguts.  

 

 Les activitats educatives que es plantegen han de situar-se entre, el que ja saben fer 

els alumnes de manera autònoma, i el que són capaços de fer amb l’ajuda del docent 

o dels seus companys. Per tant es plantegen activitats variades, de diferent dificultat, 

per a que siguen lo suficientment motivadores per alguns alumnes, i assequibles per 

a altres, tractant d’evitar la desmotivació i la frustració dels alumnes i afavorir 

l’aprenentatge.   

 

Per tant, es tenen previstes un nombre suficient d’activitats per a cada un dels continguts 

considerats com fonamentals i amb distint nivell de complexitat per poder arribar a tota 

la diversitat d’alumnat present, a les nostres aules.  

 

d) Recursos didàctics i organitzatius. 

Entre els materials i recursos dels que farem ús per al desenvolupament de l’àmbit 

científic trobem: 

Materials impresos 

 Dossiers elaborats pels docents amb activitats integrades de l’àrea de biologia, 

geologia, matemàtiques i tecnologia. Al inici de cada unitat o projecte, el docent 

proporcionarà el dossier (fotocopiat) a l’alumnat per a treballar el contingut 

corresponent. Aquestes activitats es caracteritzen pel seu dinamisme, per 

permetre l’aprenentatge per descobriment i per fer ús del principi d’avanç en el 

discurs pedagògic.  

 Llibre de text editorial Santillana. 

 Biblioteca tant del Departament com del Centre. 

 Revistes de divulgació científica i retalls de premsa actuals. 
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Recursos manipulatius: calculadora, compàs, jocs, transportador d’angles, regla entre 

altres (referenciats en el dossier d’activitats integrades). 

Materials audiovisuals 

 Vídeos, PowerPoint, presentacions, etc.  

 Programes d'ordinador. 

 Ordinador portàtil. 

 Pissarres digitals. 

 Canons de projecció. 

 Murals de plantes col·locats al passadís i en alguna classe de biologia 

Material de laboratori per a la realització de pràctiques i demostracions.  

Recursos humans, per exemple amb la codocència.  

Plataformes digitals (com ara Aules) per a la realització d’activitats de síntesi, repàs i 

introducció mitjançant tasques i/o qüestionaris virtuals. 

Software i aplicacions com el processador de dades, processador de textos, Geogebra i 

altres apps (referenciades en el dossier d’activitats integrades). 

L’ús de cadascun d’aquests materials es farà en funció de la metodologia utilitzada en 

cada grup i les necessitats de l’alumnat.  

 

2.1.8 MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ (MESURES DE 

NIVELL III I NIVELL IV) 

Segons indica el Decret 104/18 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport, es plantegen diferents nivells d’actuació que s’han recollit en aquesta 

programació. Els diferents nivells son els següents: 

 

1. Primer nivell de resposta educativa : el centre. Es dirigeix a tota la comunitat 

educativa i a les relacions del centre amb l’entorn soci comunitari. Ve reflectit a través 

del Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa (PADIE) i dins del mateix es recullen 

totes les mesures individuals i grupals i permeten incloure a tots els alumnes. En ell 

trobem tots els programes que indica la Conselleria i al centre com ara: PMAR, PR4, FPB 

i PAM. 

2. Segon nivell de resposta educativa: El constitueixen les mesures generals 

programades per al grup-classe que impliquen recolzaments ordinaris com grups 

flexibles, ritmes diferents i activitats diferenciades de reforç. 

3. Tercer nivell de resposta educativa: el forma totes les mesures dirigides a l’alumnat 

que requereix una resposta diferenciada, individualment en grup, que impliquen 

recolzaments ordinaris addicionals.  
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4. Quart nivell de resposta educativa: mesures específiques. En aquest nivell de 

resposta es troben aquells alumnes amb necessitats específiques de recolzament 

educatiu els quals necessiten una resposta personalitzada i individualitzada de caràcter 

extraordinari que implique recolzaments addicionals. S’aplicaran 3 tipus de mesures: 

el segon nivell de resposta s’aplica a alumnes d’ESO, batxillerat i FP. 

Adaptacions curriculars individuals (ACI) per a alumnes d’ESO i batxillerat i Adaptacions 

d’accés al currículum per als alumnes de FP. 

 

Si l’alumne és diagnosticat i té un diagnòstic emès per la USMI, se li podrà aplicar o les 2 

mesures citades anteriorment o una adaptació curricular individual significativa (només 

a alumnes que estan cursant l’ESO). 

 

Adaptacions curriculars significatives  

Consisteixen bàsicament en l'adequació dels objectius educatius, l'eliminació o inclusió 

de determinats continguts essencials i la consegüent modificació dels criteris 

d'avaluació. 

Aquestes adaptacions es porten a terme per a oferir un currículum equilibrat i rellevant 

als alumnes amb necessitats educatives especials. Intentaran que els alumnes 

aconsegueixen les capacitats generals de l'etapa d'acord amb les seues possibilitats. Les 

adaptacions curriculars estaran precedides d'una avaluació de les necessitats especials 

de l'alumne i d'una proposta curricular específica. 

 

2.1.9 UNITATS DIDÀCTIQUES 

a) Organització de les unitats didàctiques 

L’organització de les matèries en àmbits en el 1r curs  de l’ESO, ha fet que enguany es 

treballe amb una sèrie de dossier elaborats conjuntament per el tres departaments que 

formen part de l’àmbit, Biologia, Matemàtiques i Tecnologia, per tant, el llibre serà utilitzat 

quan el docent responsable de l’àmbit ho considere, ja que les unitats no es treballaran 

amb l’ordre del llibre.  

b) Temporalització     

A continuació s’esquematitza la temporització dels continguts de l’àmbit.  

 

1r AVALUACIÓ BIOLOGIA MATEMÀTIQUES TECNOLOGIA 

T.1. MISSIÓ 

ESPACIAL 

 

L’univers 

Les galàxies 

El sistema solar 

La terra i la lluna 

Bibliografia: 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 

Potències 

Números naturals i enters. 

Recta numèrica. 

Valor absolut i oposat 

La tecnologia i el 

procés tecnològic. 

Treballs: La senyal. 
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https://profesdeciencies.

net/material/eso/1r-eso-

biologia-i-

geologia/tema-1-el-

sistema- 

Comparació enters. 

 

GEOMETRIA 

Sistema mètric. Canvi 

d’unitats. 

T.2. PER QUÈ ÉS 

ESPECIAL LA 

TERRA? 

 

 

L’Atmosfera. 

La geosfera. 

La Hidrosfera. 

La biosfera. 

Els moviments de la terra. 

Eclipsi i marees. 

Roques i minerals. 

Projectes: 

Lapbook de l’atmosfera. 

Minerals a la motxilla 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 

Fraccions i % 

Fraccions equivalents i 

irreductibles 

 

GEOMETRIA 

Longitud circumferència i àrea 

del cercle. 

Àrea d’una esfera. 

Tipus d’angles. 

FUNCIONS 

Eixos i coordenades. 

Interpretació bàsica de 

gràfiques. 

FUNCIONS 

Eixos i coordenades. 

Interpretació bàsica de 

gràfiques. 

Materials d’ús 

tècnic. 

 

Treballs  de taller: 

L’estrela de nadal 

T.3 ESTÀ VIU UN 

VIRUS. 

Origen de la vida 

Biomolècules 

La cèl·lula 

Funcions vitals 

Classificació dels éssers 

vius 

 

Treballs: 

Maqueta cèl·lula. 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 

Divisibilitat 

Números primers i compostos 

Factorització números naturals 

Màxim com un divisor 

Mínim com un múltiple 

GEOMETRIA 

Polígons ( regulars i irregulars) 

Classificació triangles 

Classificació quadrilàters 

Materials d’ús 

tècnic. 

 

Treballs  de taller: 

L’estrela de nadal 

 

 

2n AVALUACIÓ BIOLOGIA MATEMÀTIQUES TECNOLOGIA 

T.4. LA VIDA SENSE 
TEIXITS 

Fongs  
Protoctists 
Moneres 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 
Potències 
Propietats de les 
potències 
Proporció, terme 
desconegut 
Operacions amb 
fraccions 
 
ESTADÍSTICA I 
PROBABILITAT (NO) 
 

Les ferramentes 
Presentacions Lliure 
office 
 
Treballs: 

● Taller 

l’estoig 

● Tangram 
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T.5. PODEM VIURE 
SENSE PLANTES? 

 
 

Regne de les plantes 
Plantes amb llavors. 
Parts de la flor 
Reproducció sexual 
asexual. 
Fotosíntesi 
Funció vital de relació 
Les plantes, el medi 
ambient i l’ésser  
 

Projectes: 
● Dissecció flor. 

● L’herbari de les 

fulles 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 
Arrel quadrada 
Producte i quocient  
d’enters 
Operacions 
combinades 
Proporcionalitat i 
percentatges 
GEOMETRIA 
Perímetre 
Àrea de polígons  
Àrea del cercle 

La fusta 
 

Treballs: 
● Caixeta 

expositor 

 

3r  AVALUACIÓ BIOLOGIA MATEMÀTIQUES TECNOLOGIA 

T.6. COM AFECTARIA 
AL PLANETA A 

L’EXTINCIÓ 
D’INVERTEBRATS? 

 
 

Fongs  
Protoctists 
Moneres 
 
Treballs: 

● Maqueta 

invertebrats 

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 
Fraccions i decimals. 
Equacions de primer 
grau. 
 
 
ESTADÍSTICA I 
PROBABILITAT  
Probabilitat 
Llei de Laplacià 
 

Les estructures 
segona part. 
Triangulació. 
 
Treballs: 

● Estructura 

triangulada ( 

pont) 

● La milotxa 

T.7. QUIN VA SER EL 
CAMÍ EVOLUCIONA 
DEL PELICOUSARE? 

 
 

Peixos 
Amfibis 
Rèptils 
Aus 
mamífers 
 

Treballs: 
● Recerca de 

peixos i aus de la 

Comunitat 

Valenciana. 

Repàs 

Les estructures 
primera  part. Tipus 
d’esforços. 
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2.1.10 ELEMENTS TRANSVERSALS 

Els continguts transversals que es recullen en la PDA transcendeixen als nivells educatius 

i les àrees curriculars i impregnen el procés educatiu, perquè aborden sabers que tenen 

presència en tots els àmbits de l’aprenentatge. 

Els continguts transversals del currículum són els següents: 

 Foment a la lectura, s’utilitzaran articles de premsa sobre temes relacionats en  

l’assignatura, podent-se fer lectures a classe de manera individual o grupal, i la 

posterior tertúlia o debat organitzat.  

 La comprensió lectora a través de la lectura i posterior treball, amb debats o 

tertúlies. 

 L’expressió oral i escrita. 

 La comunicació audiovisual: A través d’aules o utilitzant els recursos a classe com 

per exemple, canyó, ordinador, telèfons mòbils, etc.  

 La utilització de les TICS, a través de la realització de presentacions, vídeos, 

mindmaps, treballs a traves de la plataforma Aules, etc.  

 L’actitud emprenedora, que persegueix el desenvolupament de la creativitat, 

l’autonomia, la iniciativa, el treball en equip, la confiança en un mateix i el sentit 

crític. A través d’activitats obertes a la creativitat i resolució de problemes. 

Realització de maquetes.  

 L’educació cívica i constitucional:  

 

2.1.11 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  

En el cas dels alumnes de 1r d’ESO, en un principi, si la situació sanitària ho permet, estan 

previstes les següents activitats:  

 Excursió a la platja per arreplegar mostres d’aigua i arena, per al posterior estudi 

al laboratori (anàlisis de residus i contaminants, presents a les platges).  

 En la primavera fer una excursió al voltant de la desembocadura del Riu Amadori 

a veure la vegetació riberenca i la fauna  present. 

 

2.2 PROGRAMACIÓ DE “BIOLOGIA i GEOLOGIA” DE 3r de ESO. 

 

2.2.1 OBJECTIUS  

3.2.1 Objectius de l’etapa vinculats amb la matèria o l'àmbit. 

Els objectius d’etapa son compatits amb el curs de 1r de l’ESO. Es poden consultat a la 

PD de 1r ESO apartat 2.1.1 de la present programació.  
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3.2.2 Objectius específics de 3r ESO. 

1. Conèixer el vocabulari científic adequat al seu nivell. 

2. Conèixer tota la informació de caràcter científic per a tindre una opinió pròpia. 

3. Dur a terme un treball experimental de pràctiques de laboratori o de camp. 

4. Dur a terme un projecte d’investigació des d’una bona planificació a una òptima 

exposició. 

5. Adquirir coneixement sobre la salut i malaltia i tot el relacionat amb el sistema 

immunitari. 

6. Identificar les substàncies additives i els problemes associats a elles. 

7. Conèixer tot el relacionat amb la nutrició i alimentació identificant els trastorns de 

conducta alimentària. 

8. Identificar l’anatomia i fisiologia dels diferents aparells: digestiu, respiratori, 

circulatori i excretor. 

9. Conèixer la funció del sistema nerviós i endocrí. 

10. Conèixer l’estructura i funció dels òrgans dels sentits: cura i higiene. 

11. Identificar les principals glàndules endocrines. Funció. 

12. Conèixer la funció de l’aparell locomotor: relacions funcionals entre ossos i músculs. 

13. Identificar l’anatomia de l’aparell reproductor: Canvis físics i psíquics en 

l’adolescència. 

14. Conèixer el cicle menstrual: fecundació, embaràs i part. 

15. Apreciar i considerar la sexualitat de les persones. 

16. Conèixer els components d’un ecosistema. 

17. Identificar els factors que desencadenen els desequilibris que es donen en un 

ecosistema. 

18. Apreciar totes les accions que afavoreixen la conservació del medi ambient. 

19. Conèixer i identificar els components que fan de la Terra un ecosistema. 

 

2.2.2 COMPETÈNCIES CLAU 

La descripció de les competències clau i la seua relació amb la matèria ja ha sigut descrita 

a la PD de 1r de l’ESO, es poden consultar a l’apartat 2.1.2 de la present programació.  

 

Perfil competencial de l’àrea de biologia i geologia 3r ESO 

Anomenem perfil competencial de l'àrea la relació que s'estableix entre els blocs de 

contingut i els criteris d’avaluació i la seua relació amb les competències clau. 
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Bloc 1. Metodologia científica, projecte d'investigació i elements transversal. Curs 3r ESO 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CL CMCT CD AA SC IE CEC 

BL1.1. Justificar la influència de la 

ciència en les activitats humanes i en 

la forma de pensar de la societat en 

diferents èpoques; demostrar 

curiositat i esperit crític cap a les 

condicions de vida dels éssers 

humans, així com respecte a la 

diversitat natural i cultural i als 

problemes ambientals; realitzar les 

tasques acadèmiques o de la vida 

quotidiana amb rigor i prendre 

decisions fonamentades davant 

d’actuacions relacionades amb la 

ciència i la tecnologia. 

       

BL1.2. Reconèixer i utilitzar la 

terminologia conceptual de 

l’assignatura per a interpretar el 

significat d’informacions sobre 

fenòmens naturals i comunicar les 

seues idees sobre temes de caràcter 

científic. 

       

BL1.3. Buscar i seleccionar de forma 

contrastada informació de caràcter 

científic, a partir de la comprensió i 

interpretació de textos orals i escrits, 

continus i discontinus, de forma 

contrastada procedent de diverses 

fonts com ara blocs, wikis, fòrums, 

pàgines web, diccionaris i 

enciclopèdies, etc.; organitzar la dita 

informació citant-ne adequadament 

la procedència i registrar-la en paper 

o emmagatzemar-la digitalment amb 

diversos procediments com són 

esquemes, mapes conceptuals, 

taules, fulls de càlcul, gràfics, etc., en 

dispositius informàtics i servicis de la 

xarxa per a fonamentar les seues 
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idees i opinions, de l’àmbit personal, 

acadèmic, social o professional. 

BL1.4. Plantejar problemes rellevants 

com a punt de partida d’una 

investigació documental o 

experimental, formulant preguntes 

sobre fenòmens naturals i proposar 

les hipòtesis adequades per a 

contrastar-les a través de 

l’experimentació o l’observació i 

l’argumentació. 

       

CRITERIS D’AVALUACIÓ CL CMCT CD AA SC IE CEC 

BL1.5. Realitzar un treball 

experimental aplicant les destreses 

del treball científic (control de 

variables, registre sistemàtic 

d’observacions i resultats, etc.); 

manejar amb cura els materials 

d’aula i els instruments de laboratori, 

respectar les normes de seguretat i 

de comportament en el laboratori o 

en les eixides de camp i interpretar 

els resultats per a contrastar les 

hipòtesis formulades. 

       

BL1.6. Planificar tasques o projectes, 

individuals o col·lectius, i realitzar un 

projecte d’investigació en equip 

sobre el medi natural; tindre 

iniciativa per a emprendre i proposar 

accions, assenyalar les metes fent 

una previsió de recursos adequada, 

sent conscient de les seues fortaleses 

i debilitats, mantenint la motivació i 

interès, actuant amb flexibilitat per a 

transformar les dificultats en 

possibilitats, i avaluar el procés i els 

resultats. 

       

BL1.7. Participar en equips de treball 

per a aconseguir metes comunes 

assumint diversos rols amb eficàcia i 

responsabilitat, donar suport a 
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companys i companyes demostrant 

empatia i reconeixent les seues 

aportacions i utilitzar el diàleg 

igualitari per a resoldre conflictes i 

discrepàncies. 

 

Bloc 2. Les persones i la salut. Promoció de la salut. Curs 3r ESO 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CL CMCT CD AA SC IE CEC 

BL2.1. Catalogar els distints nivells 

d’organització en els éssers vius, 

diferenciar els distints tipus cel·lulars, 

relacionar l’estructura dels diferents 

teixits, òrgans i sistemes del cos 

humans amb la seua funció, i 

argumentar sobre els avantatges i 

inconvenients de l’especialització 

tissular. 

       

BL2.2. Relacionar el concepte holístic 

de salut de l’OMS amb els factors que 

la determinen, per a justificar la 

importància d’adquirir hàbits i estils de 

vida saludables en la prevenció de 

malalties i enfront de situacions de risc 

de la societat actual, com ara el 

consum de substàncies additives, 

reconeixent les conseqüències 

individuals i col·lectives. 

       

BL2.3. Previndre els riscos per a la salut 

físics i psicològics derivats de l’ús de les 

TIC, aplicant diverses recomanacions 

ergonòmiques i trobant un equilibri 

entre el món real i el món virtual. 

       

BL2.4. Diferenciar l’origen de les 

malalties més freqüents, explicar els 

mecanismes de transmissió de les 

malalties infeccioses per a justificar els 

mètodes preventius de contagi i 

propagació. 

       

BL2.5. Relacionar el procés 

d’immunitat amb la producció de 
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vacunes i sèrums i amb la donació de 

teixits i òrgans, apreciant les 

aportacions de les ciències 

biomèdiques, i debatre el bon ús dels 

medicaments per a evitar el seu 

consum innecessari. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CL CMCT CD AA SC IE CEC 

BL2.6. Diferenciar els hàbits personals i 

culturals d’alimentació dels processos 

fisiològics de nutrició, identificar els 

principals tipus nutrients en els 

aliments, les seues funcions i les 

característiques d’una dieta 

equilibrada, justificant la rellevància 

dels hàbits alimentaris saludables i de 

la pràctica habitual de l’exercici físic 

per a incrementar el benestar i 

previndre l’obesitat, admetent la 

necessitat d’ajuda davant dels 

trastorns de la conducta alimentària. 

       

BL2.7. Localitzar i determinar, els 

òrgans, aparells i sistemes implicats en 

la funció de nutrició, relacionant-los 

amb el seu funcionament, recolzant-se 

en models anatòmics i esquemes 

gràfics, i indagar les causes, símptomes 

i conseqüències de les malalties més 

comunes per a previndre. 

       

BL2.8. Reconèixer els sistemes, aparells 

i òrgans implicats en les funcions de 

relació i coordinació, i interpretar els 

seus mecanismes d’acció com un 

procés de recepció d’estímuls, 

coordinació de la informació i 

elaboració i execució de respostes, 

associant cada òrgan i sistema al 

procés corresponent per a previndre 

alteracions dels òrgans dels sentits, 

desequilibris hormonals o nerviosos. 

       

BL2.9. Argumentar la influència en la 

salut dels mals hàbits posturals 
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descrivint les patologies i lesions més 

freqüents de l’aparell locomotor, 

relacionant-les amb les seues causes i 

reconèixer les pautes de control 

postural, ergonòmiques, per a treballar 

de forma segura i evitar lesions i 

previndre accidents. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CL CMCT CD AA SC IE CEC 

BL2.10. Identificar els diferents òrgans 

de l’aparell reproductor masculí i 

femení amb ajuda d’il·lustracions, 

esquemes o recursos digitals, 

associant-los amb la seua funció i 

descriure el cicle menstrual i usos de 

fecundació, embaràs i part, 

argumentant les aplicacions de la 

ciència en les actuals tècniques de 

reproducció assistida. 

       

BL2.11. Discriminar els conceptes de 

sexualitat i reproducció i reconèixer les 

principals malalties de transmissió 

sexual per a aconseguir una bona salut 

sexual i reproductiva, justificant la 

sol·licitud d’ajuda soci sanitària davant 

de situacions de risc, respectant les 

diferents opcions sexuals i denunciant 

situacions discriminatòries. 

       

BL2.12. Argumentar la igualtat entre 

homes i dones, identificar 

comportaments i continguts sexistes 

per a previndre i actuar enfront de 

situacions de discriminació i de 

violència de gènere. 

       

 

Bloc 3. Els ecosistemes. Curs 3r ESO 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CL CMCT CD AA SC IE CEC 

BL3.1. Descriure els components 

d’un ecosistema, analitzant les 

relacions que s’hi estableixen i 
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valorar la importància del seu 

equilibri. 

BL3.2. Reconèixer els factors 

desencadenants dels desequilibris 

en els ecosistemes i proposar 

mesures de restauració i protecció 

del medi ambient. 

       

BL3.3. Identificar els components 

del sòl, analitzant les relacions que 

s’hi estableixen, i justificar-ne la 

importància, fragilitat i la necessitat 

de protegir-lo. 

       

 

 

2.2.3 CONTINGUTS  

A l’apartat anterior es relacionen els blocs de contingut amb els indicadors d'assoliment 

de l’àrea i les competències clau. 

Blocs de contingut de 3r d'ESO 

Bloc 1. Metodologia científica i projecte de recerca. Curs 3rESO 

-El coneixement científic com a activitat humana en contínua evolució i revisió 

vinculada a les característiques de la societat en cada moment històric. 

-Contribució de la ciència a la millora de la qualitat de vida i a l’adquisició d'actituds 

crítiques en la presa de decisions fonamentades davant dels problemes de la societat 

-Característiques bàsiques de la metodologia científica. La experimentació en Biologia 

i Geologia. 

-Utilització del llenguatge científic i del vocabulari específic de la matèria d'estudi en 

la comprensió d'informacions i dades, la comunicació de les pròpies idees, la discussió 

raonada i la argumentació sobre problemes de caràcter científic. 

 -Cerca, selecció, registre i interpretació d'informació de caràcter científic. 

-Identificació de preguntes i plantejament de problemes que puguen respondre's 

mitjançant recerca científica, formulació de hipòtesis, contrastació i posada a prova a 

través de la experimentació. 

-Aplicació de procediments experimentals en el laboratori, control de variables, presa 

i representació de dades, anàlisis i interpretació  laboratori i respecte per les normes 

de seguretat en ell.-Elaboració de conclusions, redacció d'informes i comunicació dels 

resultats. 

-Aplicació de les pautes del treball científic. 
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Bloc 2. Les persones i la salut. Curs 3ºESO 

- Nivells d´organització general del cos humà com a esser viu :cèl·lules, teixits, òrgans, 

aparells i sistemes. 

-La salut i la malaltia. Concepte sistèmic de salut .Factors determinants. Adquisició 

d'estils de  vida saludable. 

-El consum de substàncies additives i les seus conseqüències. Mesures de prevenció. 

Actitud crítica enfront del consum de drogues i d’altres conductes de risc. 

Conseqüències de l'ús perllongat, durador, de tecnologies. 

- Aspectes de l’addicció dels medis digitals. Actituds equilibrades per al enfocament 

tecnològic. Diferenciació entre món virtual i el mon real. 

-Tipus de malalties. Causes, prevenció i tractaments. El sistema immunitari i les 

vacunes. Els trasplantaments i la donació de cèl·lules, sang i òrgans. 

-Utilització del sistema sanitari. Aportacions de les ciències Biomèdiques a l’increment 

de la salut i a la lluita contra la malaltia. 

--Nutrició, alimentació i salut. Nutrients, aliments i  hàbits. Aliments saludables. Dieta 

equilibrada. Obesitat i trastorns de la conducta alimentària. Les funcions de nutrició. 

Anatomia i fisiologia dels aparells digestiu, respiratori, circulatori i excretor. 

Alteracions més freqüents la seua prevenció. Hàbits de vida saludables relacionats. 

-Les funcions de relació. El sistema nerviós .El sistema endocrí .Els òrgans dels sentits 

i receptors sensorials. La interacció euro endocrina. Malalties i alteracions més 

comuns, causes, factors de risc i mesures de prevenció. 

-L'aparell locomotor. Hàbits posturals incorrectes. Principals patologies i lesions del 

sistema locomotor. Ergonomia i seguretat postural. 

-Prevenció de lesions i d’accidents. Primers auxilis. 

-Reproducció i sexualitat. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor. 

-Canvis físics i psíquics al llarg de la vida. Respecte per les característiques individuals 

físiques, psíquiques o socials, com factor de salt emocional. 

-El cicle menstrual. Fecundació, embaràs i part. Anàlisi de les diferents mètodes 

anticonceptius. Tècniques de reproducció assistida. 

-La sexualitat com a component racional i afectiu exclusiu de la espècie humana.                

-Resposta sexual humana. Hàbits saludables d'higiene sexual i prevenció de malalties 

de transmissió sexual. Disposició favorable a sol·licitar assessorament i ajuda a centres 

sanitaris especialitzats en situacions de risc per a la salut sexual o reproductiva.                  

-Igualtat entre homes i dones.  
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Bloc 3. Els ecosistemes. Curs 3r ESO 

-Estructura de l'ecosistema. Factors abiòtics i biòtics en els ecosistemes ii les seus 

relacions 

-Ecosistemes aquàtics i terrestres. Alguns ecosistemes freqüents en la Comunitat 

Valenciana. 

-Elaboració i interpretació de cadenes i xarxes tròfiques en ecosistemes terrestres i 

aquàtics.- 

-El sòl com ecosistema.-Impactes humans en els ecosistemes. Accions que 

enamorisquen la conservació del medi ambient 

 

2.2.4 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Veure els criteris d’avaluació recollits a l’apartat 2.2 del Perfil Competencial de la present 

PD i que estan basats en el decret 87/2015, de 5 de juny sobre el currículum d’ESO i 

Batxillerat a la Comunitat Valenciana. 

 

2.2.5 INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

L'avaluació dels alumnes es realitzarà tenint sempre com a referència les competències 

clau i els criteris d'avaluació programats i contextualitzats per l'àrea. El procés 

d'avaluació dels alumnes es farà de forma contínua i formativa, tenint en compte la seua 

situació de partida i les seues característiques individuals, això ens servirà per conèixer 

en cada moment el grau d'adquisició de les competències clau per part dels alumnes, 

així com d'assoliment dels objectius generals de l'etapa i els específics de l'àrea de 

Biologia i Geologia. 

 

Per a dur a terme aquesta avaluació utilitzarem els següents instruments: 

 

Observació sistemàtica a classe 

 Hàbits de treball: portar el material a classe, entrega puntual dels treballs, 

presentació dels treballs. 

 Actitud i comportament: faltes d'assistència i retards no justificats, interès, 

atenció, participació i esforç. 

 Respecte per les normes de treball i seguretat al laboratori i aula.  
 

Produccions pròpies de l’alumnat 

 Quadern de l'alumne: continguts complets, vocabulari, faltes d’ortografia, 

correccions, anotacions, ordre i neteja.  
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 Expressió escrita i exposició oral de treballs. 

 Documents informàtics realitzats a través d’aules i/o presentacions a classe. 

 

Proves especifiques 

 Exposicions. 

 Proves objectives, exàmens. 

 Interpretació de dades, gràfics, imatges, etc.  

 Recerca i manipulació de la informació. 

 

 

NOTA: Les faltes greu de disciplina i els parts d’amonestament comporten la pèrdua del 

dret a participar en les eixides i excursions organitzades per aquest departament. 

 

2.2.6 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

El pes dels instruments d’avaluació anterior per al càlcul de la qualificació final de 

l’alumnat en cadascuna de les avaluacions es realitzarà tenint en compte els criteris 

representats en la taula següent:  

 

Proves objectives oral o escrites. 

(Què sap , continguts conceptuals) 
70%* 

Activitats de classe, treballs i llibreta. 

(Què sap fer, continguts conceptuals i procedimentals) 
20% 

Actitud i contribució a l’ambient d’aula. 

(Saber ser, continguts actitudinals) 
10% 

*En cada prova objectiva (examen) s’inclourà una o dues preguntes de vocabulari en 

angles.  

Per a obtindré la qualificació final es realitzarà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, 

per aprovar l’assignatura s’haurà d’obtindre una qualificació de 5 punts o superior.  

 

A partir d’un 20% de faltes d'assistència no justificades, suposarà la pèrdua del dret 

d’avaluació continua, conservant el dret als exàmens finals i extraordinaris. 

 

La assistència a les proves orals o escrites (exàmens) es obligatòria. La no presencia es 

considerarà com a prova no realitzada. Si l’alumne, per causa justificada, no poguera 

assistir, es presentarà un justificant dels pares al professor el mateix dia de la incorporació 

a classe, i el professor considerarà la realització de la prova en una altra data o la seua 

avaluació junt als següents continguts. En tot cas, el professor es reservarà el dret a 

realitzar-li un examen individual. 
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Recuperació de l’assignatura  

Si un alumne/a suspèn algunes de les proves, serà el propi docent el que determine de 

quina manera es pot recuperar. Es podran facilitar activitats de reforç i recuperació, i/o 

la repetició de la prova per comprovar que finalment, els continguts han sigut assolits. 

Per tant, criteri de cada docent, es faran les recuperacions, proves o treballs que siguen 

oportuns al llarg dels trimestres, per facilitar que l’alumnat que recupere i puga assolir 

els objectius de l’assignatura. 

 

La prova extraordinària de juliol  per als alumnes que no hagen superat la matèria en què 

està matriculat o de cursos anteriors (pendents) versarà sobre els aspectes bàsics del 

currículum d’aquelles unitats estudiades al llarg de l’any didàctic corresponent. Aquests 

aspectes bàsics coincideixen amb els continguts mínims de la present programació.  

 

Recuperació de les pendents  

El alumnes pendents de Biologia i Geologia 3r d’ESO  tindran 2 possibilitats  per a poder 

aprovar la matèria al llarg del curs i dos convocatòries. Aquestes  seran  comunicades al 

alumne amb suficient antelació . 

La primera opció es la realització d’un dossier d’activitats que el professor que li imparteix 

classe aquest curs o la cap de departament li proporcionarà a principis del més d’octubre.  

Si el dossier s’entrega complet, amb una presentació adequada, i correctament resolt, la 

matèria quedarà recuperada. En cas de que s’entregue un dossier que no compleix amb 

els requisits mínims per a recuperar la matèria (activitats incompletes, mal resoltes, poc 

d’ordre i organització...), l’alumne tindrà la possibilitat de tornar a fer el dossier i entregar-

lo en la convocatòria d’abril, i/o presentar-se a la prova escrita que tindrà lloc en la 

convocatòria esmentada a continuació: 

 La segona convocatòria es farà el dimecres 4 de 2022 a les 14:10 h. 

L’alumnat que no presente el dossier d’activitats o no el supere, tindrà la possibilitat de 

presentar-se a la prova escrita el mateix dia 4 de març de 2022.  

La nota de l’examen serà el 100% de la nota de recuperació de l’assignatura.  

 

2.2.6 METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES           

El desenvolupament del pensament crític, i la capacitat de classificar i interpretat la 

informació que tenim a l’abast, per poder tindre una visió objectiva i global del nostre 

entorn son el pilars que determinen la metodologia utilitzada en aquesta àrea. Per tant, 

es tracta de fomentar el desenvolupament del l’alumnat con a persones crítiques, 

objectives, tolerants i actives dins de la societat.  

Els objectius que els alumnes han d'assolir mitjançant el treball en l'àrea de Biologia i 

Geologia i les estratègies metodològiques generals que orientaran aquest treball es 

resumeixen en la taula següent. 
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OBJECTIUS 
ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES 

GENERALS 

Aconseguir que els alumnes adquirisquen un 

aprenentatge competencial de l'àrea que els 

permeta donar sentit a l'aprenentatge. 

1. Planificar activitats didàctiques 

que incorporen la dimensió 

social, que plantegen la 

resolució de problemes 

autèntics, vinculats a un context 

de la vida real. 

2. Oferir una gran varietat de 

mètodes actius que faciliten la 

participació i la implicació dels 

alumnes. 

3. Facilitar l'aplicació dels 

coneixements adquirits en 

situacions reals que generen 

aprenentatges transferibles i 

duradors. 

4. Primar en el plantejament 

didàctic les propostes basades 

en l'aprenentatge cooperatiu, 

que indiquen que 

l'aprenentatge es genera i es 

potencia si s'ofereix als 

estudiants múltiples i diverses 

situacions d'interacció amb 

altres persones, tant entre 

iguals com entre altres 

membres de la comunitat 

educativa. 

5. Proposar mètodes d'indagació 

propis del mètode científic, 

plantejant a l'alumnat 

investigacions breus o treballs 

pràctics, que impliquen tant un 

aprenentatge d'habilitats i 

estratègies com de conceptes i 

actituds. 

Incrementar la motivació dels alumnes i les 

alumnes envers l'estudi de les matèries de 

caràcter científic. 

Proporcionar als alumnes una cultura científica 

que els permeta adquirir coneixements i 

destreses respecte a temes com la salut, el medi 

ambient, les fonts energètiques, els residus, etc. 

Aconseguir que els alumnes siguen capaços de 

participar de manera fonamentada i crítica en la 

presa de decisions de problemes relacionats amb  

la ciència i la tecnologia. 

Consolidar els coneixements ja adquirits en la 

matèria de Ciències de la Naturalesa en 

l'educació primària. 

Proporcionar als estudiants una visió sobre la 

naturalesa i l'àmbit d'acció de diversos estudis 

acadèmics científics i tecnològics de cicles 

formatius o universitaris. 

Proporcionar la formació adequada als 

estudiants interessats a dedicar-se a la ciència o 

a la tecnologia, tant acadèmica com 

professionalment. 
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a) Metodologia general i específica de l’àrea. 

 

La metodologia proposada és una metodologia activa, on l’alumne, lluny de ser un simple 

receptor de coneixements, construeix els seus propis coneixements. 

 

Segons la teoria constructivista, els principis bàsics sobre els que s’ha de fonamentar 

l’aprenentatge de les ciències, són els següents: 

 

1. Es prendrà com a punt de partida les idees prèvies dels alumnes.  

2. Per a un aprenentatge efectiu es necessari que els alumnes creen connexions 

entre els nous aprenentatges i els previs. Cal ajudar-los a què reflexionen, critiquen 

i relacionen les seues  pròpies idees i les noves que van aprenent. Per tant, s’ha de 

donar importància als procediments, imprescindibles en el camp de les disciplines 

científiques. 

3. Plantejar el desenvolupament de les actituds com a part essencial dels continguts, 

actituds que tenen una gran importància en la formació científica i personal dels 

alumnes. 

4. Es fomentarà la reflexió personal sobre allò realitzat i l’elaboració de conclusions 

en relació a les coses apreses de  tal manera l’ alumne puga analitzar el seu progrés 

i formar part activa de procés, d’ensenyament-aprenentatge. 

  

Per tant, l’avaluació no es realitzarà al final de cada unitat, trimestre o curs, si no que serà 

un procés continu, que permet a l’alumnat ser més conscient del procés d’ensenyament 

aprenentatge.  

 Una avaluació inicial per a esbrinar els coneixements previs, que donarà 

informació orientadora per tal de decidir el grau d’aprofundiment amb el qual 

s’han de desenvolupar els continguts de cada Unitat Didàctica. 

 Una avaluació formativa i contínua a través de les activitats diàries per a recollir 

informació i proporcionar una atenció individualitzada en cada moment. 

 Una avaluació final que tinga per finalitat determinar si s’han aconseguit o no, i e 

quin grau d’assoliment, els objectius proposats. 

 

b) Activitats i estratègies d’ensenyança i aprenentatge. 

Volem insistir ací en dos determinants metodològics del nostre projecte que estan 

sustentats i explicitats en la normativa vigent: 

- El plantejament d'activitats que fomenten un pensament científic crític. Els 

continguts que es treballen en aquesta etapa, des del punt de vista de les 

Ciències de la Natura, no han d'estar orientats a la formació de biòlegs, geòlegs, 

físics o químics, sinó a l'adquisició per l'alumnat de les bases pròpies de la cultura 

científica, fent especial èmfasi en la unitat dels fenòmens que estructuren el món 

natural, les lleis que els regeixen i l'expressió matemàtica d'aquestes lleis, 
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obtenint amb això una visió racional i global del nostre entorn, amb la qual 

puguen abordar els problemes actuals relacionats amb la vida, la salut, el medi i 

les aplicacions tecnològiques. 

- La pràctica com a element constitutiu de l'aprenentatge. Cal destacar la 

importància d'incorporar activitats pràctiques, pròpies del treball del naturalista 

enfocades sempre a la recerca d'explicacions. Es tracta d'utilitzar les activitats de 

laboratori i de camp com una via per a obtindré respostes a les preguntes que la 

natura ens planteja. 

- Tertúlies dialògiques científiques Aquestes, permetran potenciar l'acostament 

directe de l'alumnat sense distinció d'edat, gènere, cultura o capacitat a la 

cultura universal i a el coneixement científic-matemàtic. Les tertúlies dialògiques 

es realitzen a partir de textos, cançons, vídeos, pintures, obres artístiques, etc. 

En el cas d'un text, l’alumnat haurà de llegir-lo primerament a casa i assenyalar 

aquells paràgrafs, frases o paraules que els criden l'atenció amb el motiu pel qual 

s’han assenyalat. Un cop a classe, comentaran aquestes parts destacades, 

comptaran curiositats, investigacions, pensaments o idees que han tingut 

mentre llegien el text. En una tertúlia tots els participants som iguals. Tots 

aportem i respectem el torn de paraula. Tots i totes escoltem i respectem les 

opinions o comentaris de la resta de companys/es. No hem de confondre una 

tertúlia dialògica a un debat. En la tertúlia expressem les nostres idees, 

justificant-les i transformant-nos a mesura que escoltem als altres. En qualsevol 

cas, el que si es manté son els 7 fonaments de les tertúlies dialògiques: diàleg 

igualitari, intel·ligència cultural, transformació, dimensió instrumental de 

l’educació, creació de sentit, solidaritat i igualtat de les diferències. 

Aprenentatge per descobriment (ABD): Donat el caràcter constructivista i 

deductiu de la ciència i les matemàtiques, aquesta metodologia pot ser utilitzada 

de forma satisfactòria en l’àmbit. En un aprenentatge per descobriment 

l’alumnat dedueix allò que ha d’aprendre de forma activa i constructiva 

mitjançant qüestions, reptes o activitats seqüenciades que progressivament 

permeten acomplir l’objectiu didàctic. En aquest context, el professorat actua 

com a guia de l’aprenentatge i no tant com el posseïdor del coneixement. Així 

doncs, amb el ABD es procurarà sempre: 

1. Situar a l’alumnat en el centre del seu aprenentatge considerant també la 

seua dimensió emocional. 

2. Aprenem allò que ens emociona. L’aprenentatge natural passa per un filtre 

emocional.  

3. Tindre en compte la dimensió positiva de l’error. S’ha d’intentar transmetre 

la idea de que equivocar-se forma part del procés d’aprenentatge. 

4. Incentivar la col·laboració de l’alumnat i la cooperació (encara que siga a 

distància o de forma virtual).  
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Supervisar el treball, guiar, direccionar, ajudar i suggerir subtilment una via 

d'indagació als problemes que treballem de manera que el coneixement i nou 

contingut sigui deduït per l'alumnat en la mesura del possible. 

 

c) Activitats de reforç i ampliació 

La heterogeneïtat de l’alumnat serà tractada mitjançant l’ús d’activitats de divers grau de 

complexitat (principalment activitats de reforç que són d’aplicació més o menys directa 

dels continguts i activitats d’aprofundiment on s’amplien aquests continguts) que han de 

permetre que tot l’alumnat puga assolir el objectius i aprendre els continguts.  

 

 Les activitats educatives que es plantegen han de situar-se entre, el que ja saben fer 

els alumnes de manera autònoma, i el que són capaços de fer amb l’ajuda del docent 

o dels seus companys. Per tant es plantegen activitats variades, de diferent dificultat, 

per a que siguen lo suficientment motivadores per alguns alumnes, i assequibles per 

a altres, tractant d’evitar la desmotivació i la frustració dels alumnes i afavorir 

l’aprenentatge.   

 

Per tant, es tenen previstes un nombre suficient d’activitats per a cada un dels continguts 

considerats com fonamentals i amb distint nivell de complexitat per poder arribar a tota 

la diversitat d’alumnat present, a les nostres aules.  

 

d) Recursos didàctics i organitzatius. 

Per al desenvolupament de les programacions, aquest Departament tindrà en compte el 

maneig dels següent materials i recursos didàctics: 

Materials impresos 

 Llibre de text editorial Santillana. 

 Biblioteca tant del Departament com del Centre. 

 Revistes de divulgació científica i retalls de premsa actuals. 

Materials audiovisuals 

 Vídeos, PowerPoint, presentacions, etc.  

 Programes d'ordinador. 

 Ordinador portàtil. 

 Pissarres digitals. 

 Canons de projecció. 

 Murals de plantes col·locats al passadís i en alguna classe de biologia 

Plataformes digitals (com ara Aules) per a la realització d’activitats de síntesi, repàs i 

introducció mitjançant tasques i/o qüestionaris virtuals. 

Material de laboratori per a la realització de pràctiques i demostracions.  

Recursos humans, per exemple amb la codocència.  
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e) Codocència en anglès. 

En aquest curs 2021-2022 s’implanta el plurilingüisme al nostre centre. L’estratègia 

seleccionada per aquest primer any és la conducència.  

Enguany s’introduirà un hora d’angles en cada curs, en una assignatura en la que l’anglès 

no siga la llegua vehicular. En el cas de la Biologia tenim assignat el curs de 3r ESO.  

Per tant, una hora a la setmana de les dues hores que tenint en 3r ESO, s’impartirà en 

anglès. Per facilitar la tasca docent, i l’aprenentatge de l’alumnat, enguany es farà 

conducència en aquesta hora. Es a dir, un docent, que en el nostre cas serà Beatriz 

Navarro, serà l’encarregada d’entrar una hora a la setmana en cadascun dels tercers.  

L’impartició i avaluació de l’assignatura correrà a càrrec del professor titular de 

l’assignatura. Per tant el docent encarregat de la conducència en anglès haurà de 

coordinar-se amb els professors responsables de la matèria en 3r ESO, per a treballar els 

continguts que estiguin donant en anglès.  

L’ensenyament en anglès, està plantejat d’una manera pràctica, amena i motivadora, per 

a facilitar l’aprenentatge de l’alumnat, sense que supose un esforç afegit a l’estudi de la 

matèria.  

 

2.2.8 MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ (MESURES DE 

NIVELL III I NIVELL IV) 

Segons indica el Decret 104/18 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport, es plantegen diferents nivells d’actuació que s’han recollit en aquesta 

programació. Els diferents nivells son els següents: 

 

1. Primer nivell de resposta educativa : el centre. Es dirigeix a tota la comunitat 

educativa i a les relacions del centre amb l’entorn soci comunitari. Ve reflectit a través 

del Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa (PADIE) i dins del mateix es recullen 

totes les mesures individuals i grupals i permeten incloure a tots els alumnes. En ell 

trobem tots els programes que indica la Conselleria i al centre com ara: PMAR, PR4, FPB 

i PAM. 

2. Segon nivell de resposta educativa: El constitueixen les mesures generals 

programades per al grup-classe que impliquen recolzaments ordinaris com grups 

flexibles, ritmes diferents i activitats diferenciades de reforç. 

3. Tercer nivell de resposta educativa: el forma totes les mesures dirigides a l’alumnat 

que requereix una resposta diferenciada, individualment en grup, que impliquen 

recolzaments ordinaris addicionals.  

4. Quart nivell de resposta educativa: mesures específiques. En aquest nivell de 

resposta es troben aquells alumnes amb necessitats específiques de recolzament 
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educatiu els quals necessiten una resposta personalitzada i individualitzada de caràcter 

extraordinari que implique recolzaments addicionals. S’aplicaran 3 tipus de mesures: 

el segon nivell de resposta s’aplica a alumnes d’ESO, batxillerat i FP. 

Adaptacions curriculars individuals (ACI) per a alumnes d’ESO i batxillerat i Adaptacions 

d’accés al currículum per als alumnes de FP. 

 

Si l’alumne és diagnosticat i té un diagnòstic emès per la USMI, se li podrà aplicar o les 2 

mesures citades anteriorment o una adaptació curricular individual significativa (només 

a alumnes que estan cursant l’ESO). 

 

Adaptacions curriculars significatives  

Consisteixen bàsicament en l'adequació dels objectius educatius, l'eliminació o inclusió 

de determinats continguts essencials i la consegüent modificació dels criteris 

d'avaluació. 

Aquestes adaptacions es porten a terme per a oferir un currículum equilibrat i rellevant 

als alumnes amb necessitats educatives especials. Intentaran que els alumnes 

aconsegueixen les capacitats generals de l'etapa d'acord amb les seues possibilitats. Les 

adaptacions curriculars estaran precedides d'una avaluació de les necessitats especials 

de l'alumne i d'una proposta curricular específica. 

 

2.2.9 UNITATS DIDÀCTIQUES. 

 

a) Organització de les unitats didàctiques. 

Els continguts es distribueixen en huit unitats didàctiques. En la taula següent, es pot 

consultar la seua relació amb els objectius, criteris d’avaluació (CA) i les competències clau 

(CC). Les activitats a realitzar queden baix el criteri de cada professor responsable de 

l’assignatura.  

 

UNITAT 1 . L’Organització del cos 

Objectius Continguts CA CC 

1. Conèixer els nivells 

d’organització.  

2. Diferenciar els tipus 

cel·lulars.  

3. Identificar diferents tipus de 

teixits.  

1. Organització dels cos humà.  

2. Tipus de cèl·lules i les seua parts.  

3. Òrgans i aparells.  

4. Tipus de teixits.  

BL2.1 

BL2.2 

CMCT 

CSC 

CD 

UNITAT 2 . Alimentació i salut 

Objectius Continguts CA CC 

1. comprendre el concepte de 

nutrició i Salud.  

2. conèixer les claus d’una 
dieta equilibrada.  

1. Concepte de nutrició i dieta 

equilibrada.  

2. Nutrients principals.  

3. Malalties relacionades amb la dieta.  

BL1.10 

BL2.2 

BL2.6 

CAA 

CMCT 

CEC 



 Departament de Biologia i Geologia 

76 
 

3. Ser conscient de la 
influencia de la cultura i 
publicitat en la nostra dieta.  
 

UNITAT 3 . La nutrició: aparells digestiu i respiratori 

Objectius Continguts CA CC 

1. Identificar les parts 

anatòmiques dels aparells 

digestiu i respiratori.  

2. Conèixer les funcions 

principals dels dos aparells.  

3. Identificar patologies 

relacionades.  

1. Anatomia i fisiologia dels aparells 

digestiu i respiratori.  

2. Proces de digestió.  

3. Procés d’intercanvi de gasos.  

4. Malalties més comuns.  

BL2.6 

BL2.7  

CMCT 

CSC 

UNITAT 4 . La nutrició: aparells circulatori i excretor 

Objectius Continguts CA CC 

1. Conèixer l’anatomia i 
fisiologia del cor.  
2. Comprendre el procés de 
formació de l’orina.  
3. Identificar les parts 
anatòmiques més importats 
dels aparells circulatori i 
excretor.  
4. Conèixer les patologies més 
comuns.  

1. Anatomia i fisiologia dels aparells 

circulatori i excretor.  

2. Malalties més freqüents.  

3. Hàbits per a una bona Salud 

cardiovascular.  

BL2.6 

BL2.7 

CMCT 

CSC 

UNITAT 5 . La relació: els sentits i el sistema nerviós 

Objectius Continguts CA CC 

1. Identificar els 5 sentits i el 
seu paper en la relació.  
2. Conèixer l’anatomia dels 
òrgans dels sentits.  
3. Identificar les parts del 
sistema nerviós i les 
característiques de les seues 
cèl·lules.  

1. Òrgans dels sentits.  

2. Anatomia i fisiologia del sistema 

nerviós.  

3. Prevenció de patologies.  

BL1.7 

BL2.8 

CMCT 

CAA 

CSC 

UNITAT 6 . La relació: el sistema endocrí i l’aparell locomotor 

Objectius Continguts CA CC 

1. Conèixer les glàndules 
endocrines i el seu paper en la 
homeòstasis.  
2. Identificar les funcions de 
l’aparell locomotor.  
3. Previndre les malalties 
relacionades amb l’hàbit 
postural.  

1. Sistema endocrí les glàndules que’l 

formen.  

2. Parts anatòmiques de l’aparell 

locomotor.  

3. Prevenció de malalties relacionades 

amb els hàbits posturals.  

BL2.8  

BL2.9 

CMCT 

CSC 

CD 

UNITAT 7 . La reproducció 

Objectius Continguts CA CC 

1. Conèixer l’anatomia i 
fisiologia del sistema 
reproductor.  

1. Anatomia i fisiologia dels aparells 

reproductors. 

2. Cicle menstrual.  

3. Fecundació, embaràs i part.  

BL2.10 

BL2.11 

BL2.12 

CMCT 

CSC 



 Departament de Biologia i Geologia 

77 
 

2. Diferenciar els processos de 
fecundació, embaràs i part. 
3. Adquirir hàbits de Salud 
sexual.  
4. Promoure la igualtat entre 
sexes.  
5. Normalitzar la identitat i 
orientació sexual de les 
persones.  

4. Adquisició de hàbits saludables.  

UNITAT 8 . La salut i el sistema immunitari 

Objectius Continguts CA CC 

1. Adquirir hàbits saludables.  
2. Identificar agents 
infecciosos.  
3. Conèixer la importància del 
sistema immunitari. 
4. Valorar el paper de la 
sanitat.  

1. Concepte holístic de Salud.  

2. Principals agents infecciosos i 

malalties relacionades.  

3. El sistema immunitari, les seues 

divisions i cèl·lules implicades.  

BL2.2 

BL2.3 

BL2.4 

BL2.5 

CMCT 

CSC 

CD 

UNITAT 9 . Els ecosistemes 

Objectius Continguts CA CC 

1. Comprendre l’estructura 
dels ecosistemes.  
2. Reconèixer la importància 
del sòl.  
3. Conscienciar sobre la 
conservació mediambiental.  

1. Estructura d’un ecosistema.  

2. El sòl com ecosistema.  

3. Desenvolupament sostenible.  

4. Respecte pels entorns naturals.  

BL3.1 

BL3.2 

BL3.3 

CMCT 

CSC 

 

b) Temporalització.       

 

Avaluacions Unitats didàctiques 

Primera 1, 2, 3 

Segona 4, 5 

Tercera 7, 8 

 

 

2.2.10 ELEMENTS TRANSVERSALS     

Els continguts transversals que es recullen en la PDA transcendeixen als nivells educatius 

i les àrees curriculars i impregnen el procés educatiu, perquè aborden sabers que tenen 

presència en tots els àmbits de l’aprenentatge. 

Els continguts transversals del currículum són els següents: 

 Foment de la lectura, s’utilitzaran articles de premsa sobre temes relacionats en  

l’assignatura, podent-se fer lectures a classe de manera individual o grupal, i la 

posterior tertúlia o debat organitzat. 

 



 Departament de Biologia i Geologia 

78 
 

 La comprensió lectora a través de la lectura i posterior treball, amb debats o 

tertúlies. 

 L’expressió oral i escrita. 

 La comunicació audiovisual: A través d’aules o utilitzant els recursos a classe com 

per exemple, canyó, ordinador, telèfons mòbils, etc.  

 La utilització de les TICS, a través de la realització de presentacions, vídeos, 

mindmaps, treballs a traves de la plataforma Aules, etc.  

 L’actitud emprenedora, que persegueix el desenvolupament de la creativitat, 

l’autonomia, la iniciativa, el treball en equip, la confiança en un mateix i el sentit 

crític. A través d’activitats obertes a la creativitat i resolució de problemes. 

Realització de maquetes.  

 L’educació cívica i constitucional:  

 

2.2.11 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  

Les activitats previstes per a l’alumnat de 3rESO son les següents: 

 Arreplegar les olives del IES Malladeta, durant el mes d’octubre.  

 Visita de la fàbrica de Xocolates Valor a principis del segon trimestre, aprofitant 

que s’estarà impartint la dieta i hàbits saludables. A demés, la visita es 

programarà en anglès, per implantar el plurilingüisme, també, en les eixides.  

 Xarrades organitzades per la Creu Roja de La Vila Joiosa durant el segon i tercer 

trimestre, com ara: 

- Promoció de la Salud i hàbits saludables.  

- Primers auxilis.  

 

2.3 Programació Taller d’aprofundiment de Biologia i Geologia de 3r ESO 

Aquesta assignatura es planteja com un complement d'ampliació i aprofundiment per a 

l'assignatura de Biologia i Geologia de 3r d'ESO, en la qual aquells alumnes amb interès 

i curiositat per la matèria, tindran l'ocasió de reflexionar sobre els coneixements 

adquirits, ampliar-los i aplicar-los de forma pràctica en activitats de laboratori i 

d'indagació. Al treballar amb un grup reduït i en l'entorn de laboratori, els alumnes es 

podran familiaritzar amb les tècniques i metodologies de la feina científic. 
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2.3.1 OBJECTIUS  

Objectius d’etapa vinculats amb la matèria  

• Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el 

respecte als altres. 

• Consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip. 

• Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. 

• Enfortir les capacitats afectives i resoldre pacíficament els conflictes. 

• Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de fonts d'informació per, amb sentit 

crític, per adquirir nous coneixements. 

• Concebre la multidisciplinaritat de el coneixement científic i aplicar els mètodes per 

identificar els problemes en els diversos camps de el coneixement i de l'experiència. 

• Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit 

crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre 

decisions i assumir responsabilitats. 

• Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges 

complexos. 

• Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les 

diferències, afermar els hàbits de cura corporals i incorporar l'educació física i la pràctica 

de l'esport per afavorir el desenvolupament personal i social. 

Objectius específics de la matèria  

• Conèixer, entendre i utilitzar les estratègies i els conceptes científics bàsics per 

interpretar els fenòmens naturals. Conèixer i aplicar les etapes de la mètode científic en 

la resolució de problemes. 

• Analitzar i valorar les repercussions i aplicacions dels desenvolupaments científics i 

tecnològics en Biologia i Geologia. 

• Comprendre i expressar missatges amb contingut científic utilitzant el llenguatge oral 

i escrit amb propietat, interpretar diagrames, gràfiques, taules i expressions 

matemàtiques elementals, així com saber comunicar argumentacions i explicacions en 

l'àmbit de la ciència. 

• Obtenir informació sobre temes científics, utilitzant diferents fonts, valorar el seu 

contingut, per a fonamentar i orientar treballs sobre temes científics. 

• Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement per a analitzar, 

individualment o en grup, qüestions científiques i tecnològiques. 
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• Comprendre la importància d'utilitzar els coneixements científics per satisfer les 

necessitats humanes i participar en la necessària presa de decisions entorn de 

problemes locals i globals als quals ens enfrontem. 

• Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat, la salut 

i el medi ambient. 

• Reconèixer les aportacions de la ciència a el pensament humà al llarg de la història, 

apreciant les revolucions científiques que han marcat l'evolució cultural de la humanitat 

i les seves condicions de vida. 

2.3.2 COMPETÈNCIES CLAU 

La descripció de les competències clau i la seua relació amb la matèria ja ha sigut descrita 

a la PD de 1r de l’ESO, es poden consultar a l’apartat 2.1.2 de la present programació.  

2.3.3 CONTINGUTS  

Bloc 1: El mètode científic i el treball al laboratori. En aquesta unitat didàctica es 

treballen els conceptes bàsics sobre mesures de seguretat i higiene en el laboratori de 

ciències, així com el reconeixement i utilització de material bàsic del mateix. També es 

desenvolupa el mètode científic com a base de la resolució de problemes i per a la 

creació de nous coneixements, inicialment des del punt de vista teòric (lectura de textos, 

activitats, etc.) i finalment amb la realització de dues pràctiques de laboratori en què els 

alumnes hauran d'aplicar les tècniques i coneixements adquirits. 

Bloc 2: Ús del microscopi per a l'observació de diferents tipus cel·lulars i teixits. En 

aquesta mòdul s'abordaran la microscòpia i les seves aplicacions des de diferents 

enfocaments: 

1. Amb les pràctiques de laboratori l'alumne aprendrà: 

- L'estructura i funcionament del microscopi òptic. 

- Les tècniques bàsiques per a realitzar preparacions microscòpiques senzilles i observar 

els diferents tipus cel·lulars: cèl·lules procariotes, cèl·lules eucariotes animals i vegetals. 

2. D'altra banda, i com a element d'aprofundiment en l'assignatura de Biologia i 

Geologia, i una vegada que els alumnes coneguin suficientment el maneig del 

microscopi, es realitzaran activitats d'observació i identificació de teixits animals (amb 

la col·lecció de mostres de laboratori ). 

Bloc 3: Laboratori d'anatomia. 

Aquest bloc està dissenyat per a aprofundir en els coneixements d'anatomia i fisiologia 

que s'estan treballant paral·lelament en l'assignatura de Biologia i Geologia de 3r d'ESO. 

Per a això es van a realitzar una sèrie de disseccions d'òrgans (cor, encèfal, aparell 

respiratori i / o ronyó, en funció de la disponibilitat de temps) en què els alumnes podran 
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analitzar l'aspecte extern i estructura interna d'aquests òrgans, i fer deduccions i 

observacions sobre el seu funcionament. 

Es pretén que els alumnes del taller d'aprofundiment siguin els que presentin i expliquin 

les pràctiques de dissecció als seus companys de l'assignatura de Biologia i Geologia, de 

manera que actuïn com a "professors ajudants" durant el desenvolupament de les 

pràctiques, i participin en la preparació de la pràctica (tant l'instrumental com el material 

imprès) per als seus companys. 

Bloc 4: Identificació de formes de relleu i interpretació de paisatges. 

Aquest bloc està dedicat a l'anàlisi i interpretació dels paisatges des d'una varietat 

d'enfocaments: 

a) D'una banda, l'enfocament purament geomorfològic, en el qual s'ensenyarà als 

alumnes a identificar les formes del relleu i els agents i factors que les produeixen i a 

deduir l'evolució d'una zona analitzant la seva morfologia. 

b) D'altra banda, analitzant el paisatge com a manifestació d'un ecosistema (biòtop, 

biocenosi i les seves interaccions) i estudiant els indicadors ambientals que reflecteixen 

el seu estat de salut i els impactes que estan patint. 

c) Finalment, es pretén que els alumnes aprenguin a valorar el paisatge com a recurs en 

si mateix (més enllà del seu potencial d'explotació), apreciant el seu valor 

mediambiental, estètic i cultural. 

Si és possible, es programarà una excursió a un espai natural perquè els alumnes puguin 

posar en pràctica els coneixements que adquireixin. 

Bloc 5: Projectes de recerca i lectura 

Aquest és un bloc transversal, que es va a treballar al llarg de totes les avaluacions. D'una 

banda, al llarg de cada avaluació es durà a terme un projecte d'investigació que 

consistirà en aplicar les tècniques d'indagació, el raonament científic i els coneixements 

i destreses adquirides per desenvolupar les seves pròpies conclusions i presentar els 

seus resultats a la resta de l' grup. 

D'altra banda, al llarg de el curs es realitzaran diverses sessions d'un taller de lectura i 

anàlisi crítica de diversos textos de caràcter científic o divulgatiu, relacionats 

directament o indirectament amb els continguts de l'assignatura (i la temàtica dels 

projectes d'investigació) , en els quals els alumnes posaran en pràctica els procediments 

de la investigació i el raonament científic per fer una lectura comprensiva i una anàlisi 

crítica d'aquests textos. S'estimularà els alumnes perquè ells portin els seus propis 

textos (retalls de premsa, fragments de llibres, articles divulgatius) i els comenten en 

grup. 
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2.3.4 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Els criteris d’avaluació son el referent específic per avaluar l’aprenentatge de l’alumnat. 

Els estàndards d’aprenentatge avaluables, van un pas més enllà, son especificacions dels 

criteris d’avaluació que concreten el que l’estudiant ha d’adquirir o desenvolupar. A 

partir dels estàndards d’aprenentatge avaluables proposats per el Real Decret 

1105/2014, del 26 de desembre, pel que s’estableix el currículum bàsic de l’Educació 

Secundaria Obligatòria i el Batxillerat, de la mateixa manera que es concreten els criteris 

d’avaluació del DECRET 87/2015, del 5 juny, del Consell. 

En la taula següent es relacionen els continguts amb els criteris d’avaluació, els 

estàndards d’aprenentatge, les CC i els instruments d’avaluació.  

 

Bloc 1 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 
d’aprenentatge 

avaluables 
Competències 

Instruments 
d’aprenentatge 

• Laboratori: 
organització, 
materials i 
normes de 
seguretat. 
• El mètode 
científic: 
conceptes i fases. 
• Utilització 
d'eines TIC per al 
treball 
experimental de 
laboratori. 
• Introducció a 
les tècniques 
d'experimentació 
en biologia: 
determinació 
d'alguns nutrients 
en aliments. 

1.1 Identificar, 
anomenar i 
utilitzar 
correctament els 
materials i 
productes de 
laboratori. 

Determina el 
tipus 
d'instrumental de 
laboratori 
necessari segons 
el tipus d'assaig 
que va a realitzar. 

CMCT 
CAA 
SIEE 
CL 

Pràctiques de 
laboratori. 
 
Activitats 
complementàries.  

1.2 Complir i 
respectar les 
normes de 
seguretat i higiene 
de laboratori. 

Reconeix i 
compleix les 
normes de 
seguretat i 
higiene que 
regeixen en els 
treballs de 
laboratori. 

CMCT 
CAA 
CSC 

Pràctiques de 
laboratori. 
 
Activitats 
complementàries. 

1.3 Contrastar 
algunes hipòtesis 
basant-se en 
l'experimentació, 
recopilació de 
dades i anàlisi de 
resultats. 

Recull i relaciona 
dades obtingudes 
per diferents 
mitjans per a 
transferir 
informació de 
caràcter científic. 

CMCT 
CL 

CAA 
SIEE 

Pràctiques de 
laboratori 
Activitats de 
lectura. 
Activitats 
complementàries. 

1.4 Aplicar les 
tècniques i 
l'instrumental 
apropiat per 
identificar 
magnituds. 

Determina i 
identifica 
mesures de 
volum, massa o 
temperatura 
utilitzant assajos 
de tipus físic o 
químic. 

CMCT 
CAA 
SIEE 

Pràctiques de 
laboratori. 
 
Activitats 
complementàries. 

1.5 Predir quin 
tipus biomolècules 
són presents en 
diferents tipus 
d'aliments. 

Discrimina quins 
tipus d'aliments 
contenen 
diferents 
biomolècules.  

CMCT 
CAA 
CSC 

Pràctiques de 
laboratori. 
Activitats 
complementàries.  
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Bloc 2 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 
d’aprenentatge 

avaluables 
Competències 

Instruments 
d’aprenentatge 

·Evolució de la 
microscòpia i la 
seva influència en 
la biologia 
• Laboratori: 
Estructura el 
microscopi. 
Maneig del 
microscopi. 
• Laboratori: 
Tècniques 
d'elaboració de 
preparacions 
microscòpiques 
• Laboratori: 
Observació i 
identificació de 
teixits animals. 

2.1 Conèixer les 
fites fonamentals 
en la història de la 
microscòpia (i els 
noms dels 
científics més 
representatius), i 
la influència 
d'aquests 
esdeveniments en 
els canvis de 
paradigmes en la 
Biologia. 

Relaciona els 
científics amb un 
descobriment o 
avanç tecnològic i 
amb un període 
de temps 
concret. 
Identifica els 
diferents tipus de 
microscopi 
existents en 
l'actualitat i les 
seves aplicacions. 

CMCT 
CL 

CAA 
CEE 
CD 

Activitats 
complementàries. 
 
Lectures. 
 
Pràctiques de 
laboratori. 
 
Visualització de 
vídeos. 

2.2 Identificar i 
anomenar els 
diferents elements 
del microscopi 
òptic. Fer servir 
correctament el 
microscopi òptic. 

Anomena cada 
element del 
microscopi òptic i 
explica la seva 
funció. 
Utilitza 
correctament el 
microscòpic 
òptic.  

CMCT 
CL 

CAA 
CSC 

Pràctiques de 
laboratori. 

2.3 Elaborar 
preparacions 
microscòpiques 
senzilles. 

Segueix 
correctament el 
protocol per a la 
realització de 
preparacions. 

CMCT 
CAA 
CSC 

2.4 Observar e 
interpretar 
preparacions 
microscòpiques.  

Identifica i 
descriu els 
diferents tipus 
cel·lulars y les 
característiques 
de diferents 
teixits.  

CMCT 
CL 

CAA 
SIEE 

 

Bloc 3 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 
d’aprenentatge 

avaluables 
Competències 

Instruments 
d’aprenentatge 

Disseccions 
d’òrgans. 

3.1 Realitzar 
disseccions 
d’òrgans. 
 
3.2 Identificar les 
parts del òrgans 
diseccionats.  

Segueix 
correctament els 
passos establerts 
per la dissecció 
d'òrgans, atenent 
a les normes de 
seguretat al 
laboratori. 

CMCT 
SIEE 
CAA 
CSC 

Pràctiques de 
laboratori.  
 
Activitats 
completaries.  

Identifica i 
anomena 
correctament els 
diferents 
elements i parts 
de cada òrgan, 

CMCT 
CL 

CAA 
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explicant la seva 
funció.  

 

Bloc 4 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 
d’aprenentatge 

avaluables 
Competències 

Instruments 
d’aprenentatge 

Identificació de 
formes del relleu. 
Identificació de 
roques i minerals.  

4.1 Identificar les 
formes del relleu 
com a resultat de 
l’acció dels agents 
geològics.  
 
4.2 Identificar i 
classificar les 
roques i minerals 
més comuns als 
laboratoris de 
biologia 

Identifica i 
nombra les 
formes del relleu.  

CMCT 
CAA 
CL 

CSC 
Vídeos i 
fotografies.  
 
Activitats 
complementàries.  
 
Eixida, si es 
possible.  

Identifica i 
nombra el 
processos, agents 
que donen forma 
al relleu.  

CMCT 
CAA 
CL 

Bloc 5 
Criteris 

d’avaluació 

Estàndards 
d’aprenentatge 

avaluables 
Competències 

Instruments 
d’aprenentatge 

Projecte 
d’investigació. 

5.1 Planejar, 
aplicar, i integrar 
les destreses i 
habilitats pròpies 
de treball 
científic. 

Integra i aplica les 
destreses pròpies 
dels mètodes de 
la ciència. 

CMCT 
CAA 
CD 

SIEE 

Investigació. 
Exposició. 

5.1 Elaborar 
hipòtesis, i 
contrastar-les a 
través de 
l'experimentació 
o l'observació i 
argumentació. 

Utilitza 
arguments 
justificant les 
hipòtesis que 
proposa. 

CMCT 
CAA 
CL 

 

5.3 Discriminar i 
decidir sobre les 
fonts d'informació 
i els mètodes 
emprats per a la 
seva obtenció. 

Utilitza diferents 
fonts 
d'informació, 
recolzant-se en 
les TIC, per a 
l'elaboració i 
presentació de les 
seves 
investigacions. 

CMCT 
CD 

SIEE 

5.4 Participar, 
valorar i respectar 
el treball 
individual i en 
grup. 

Participa, valora i 
respecta el treball 
individual i 
grupal.  

CMCT 
CL 

CSC 

5.5 Presentar i 
defensar en 
públic el projecte 
d'investigació 
realitzat. 

Dissenya petits 
treballs 
d'investigació 
sobre un tema 
d'interès científic 
relacionat amb el 
temari de 
l'assignatura. 

CMCT 
CAA 
SIEE 
CD 
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Expressa amb 
precisió i 
coherència tant 
verbalment com 
per escrit les 
conclusions de les 
seves 
investigacions. 

5.6 Realitzar 
lectures crítiques 
de textos 
científics i 
divulgatius 
(articles científics 
o divulgatius, 
articles 
periodístics sobre 
temes científics o 
relacionats amb la 
ciència, etc) 

Utilitza la 
metodologia i les 
eines del 
procediment 
científic per fer 
una anàlisi crítica 
i fonamentat de 
textos científics i 
divulgatius. 

CMCT 
CL 

SIEE 

Activitats de 
lectura i anàlisis 
crític. 

 

 

2.3.5 INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  

Observació sistemàtica a classe 

 Hàbits de treball: portar el material a classe, entrega puntual dels treballs, 

presentació dels treballs. 

 Actitud i comportament: faltes d'assistència i retards no justificats, interès, 

atenció, participació i esforç. 

 Respecte per les normes de treball i seguretat al laboratori i aula.  
Produccions pròpies de l’alumnat 

 Fitxes de treball: continguts complets, vocabulari, faltes d’ortografia, 

correccions, anotacions, ordre i neteja.  

 Expressió escrita i exposició oral de treballs. 

 Documents informàtics realitzats a través d’aules i/o presentacions a classe. 

Proves especifiques 

 Exposicions. 

 Interpretació de dades. 

 Recerca i manipulació de la informació. 
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2.3.6 CRITERIS DE QUALIFICIACIÓ 

El pes dels instruments d’avaluació anterior per al càlcul de la qualificació final de 

l’alumnat serà el següent.  

 

Memòries, fitxes de treball de laboratori 50% 

Presentacions, treballs d’investigació 30% 

Actitud i contribució a l’ambient d’aula 20% 

 

Recuperació de l’assignatura  

Si un alumne/a suspèn algunes de les proves, serà el propi docent el que determine de 

quina manera es pot recuperar. Es podran facilitar activitats de reforç i recuperació, i/o 

la repetició de la prova per comprovar que finalment, els continguts han sigut assolits. 

Per tant, criteri de cada docent, es faran les recuperacions, proves o treballs que siguen 

oportuns al llarg dels trimestres, per facilitar que l’alumnat que recupere i puga assolir 

els objectius de l’assignatura. 

 

La prova extraordinària de juliol  per als alumnes que no hagen superat la matèria en què 

està matriculat o de cursos anteriors (pendents) versarà sobre els aspectes bàsics del 

currículum d’aquelles unitats estudiades al llarg de l’any didàctic corresponent. Aquests 

aspectes bàsics coincideixen amb els continguts mínims de la present programació. 

 

En el present curs, no contem amb alumnes que tingues aquesta matèria pendent, d’altres 

cursos anterior.  

 

2.3.7 METODOLOGIA I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

La metodologia general es basa en fomentar un aprenentatge pràctic i actiu per part de 

l’alumnat. On l’alumnat participa activament dels seu aprenentatge i es conscient del 

seu progrés d’ensenyança aprenentatge.  

Per facilitat l’aprenentatge es realitzaran pràctiques de laboratori, amb una explicació 

prèvia, relacionant-les amb la matèria. Per tant, es facilita a l’alumnat una base teòrica 

prèvia, sobre la que, posteriorment, treballaran. A continuació, es realitzarà una reflexió 

posterior, mitjançant l’elaboració de fitxes de comprensió i l’elaboració de memòries de 

treball.  

També es farà ús de les TIC, per a la realització d’activitats, investigació i elaboració de 

treballs.  
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Les activitats realitzades seran individuals i col·lectives. En les activitats col·lectives dels 

grups estaran formats per 3 o 4 components, seran seleccionats de manera que siguen 

heterogenis facilitant així l'ajuda entre iguals. Les activitats seran progressives i estaran 

encaminades a l'adquisició dels indicadors d'assoliment dels alumnes. L'aprenentatge 

serà un procés continu i formatiu que permeti l'adquisició de les competències. 

Tot açò tenint en compte les mesures de prevenció contra el Covid-19. Al laboratori es 

mantindrà la distancia de seguretat i les parelles de treball seran estables per reduir al 

màxim la interacció. Es rentaran les mans periòdicament i el material que es compartia 

a serà desinfectat després de cada ús.  

2.3.8 MESURES DE RESPOSTA A LA INCLUSIÓ 

A la nostra programació incloem un conjunt d'actuacions educatives dirigides a donar 

resposta a les diferents capacitats, ritmes i estils d'aprenentatge, motivacions i 

interessos de l'alumnat: 

- Adaptació de el nivell de dificultat de les activitats a les diferents capacitats dels 

alumnes amb necessitats específiques. 

- Metodologia inclusiva i aprenentatge col·laboratiu i actiu i la integració de les TIC. 

- Per als alumnes ACIS el professor aportarà materials adaptats a el nivell de l'alumne / 

a i seleccionarà les activitats a realitzar comuns amb la resta de l'alumnat. Els continguts, 

objectius i criteris d'avaluació quedaran reflectits en el Departament d'Orientació. 

- Ajuda i col·laboració entre companys, fomentat el treball en equips heterogenis.  

 

2.3.9 UNITAT DIDÀCTIQUES: Mòduls de continguts 

a) Organització dels continguts  

Els blocs de continguts es reorganitzen amb la divisió dels següents mòduls. En la taula 

següent es poden consultar el objectius, continguts, criteris d’avaluació i competències 

clau referents a cada mòdul de la matèria.  

 

Mòdul 1: Normes de laboratori 

Objectius Continguts CA CC 
Respectar les normes 
de seguretat del 
laboratori.  
Aprendre les bases del 
mètode científic.  

Mètode científic.  
Material de laboratori.  
Normes de laboratori. 

1.2 
1.3 
5.1 
5.4 

 

CAA 
CMCT 
CSC 

Mòdul 2: Material de laboratori 

Objectius Continguts CA CC 

Conèixer el material 
del laboratori. 

Laboratori: materials i 
organització.  

1.1 
1.3  
1.4 

CAA 
CMCT 
SIEE 
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Mòdul 3: L’ús del microscopi 

Objectius Continguts CA CC 
Aprendre el 
funcionament del 
microscopi.  
Conèixer la 
importància del 
microscopi.  

El microscopi el seu 
funcionament.  

2.1 
2.2 

CAA 
CMCT 
CSC 

Mòdul 4: Tipus cel·lulars i teixits 

Objectius Continguts CA CC 
Observació i 
identificació de teixits 
animals i vegetals.  

Funcions, estructura i 
cèl·lules dels diferents 
tipus de teixits.  

2.4 
CAA 

CMCT 

Mòdul 5: Preparacions. Epidermis de ceba 

Objectius Continguts CA CC 

Aprendre tècniques 
bàsiques de preparació 
de mostres 
microscòpiques.  

Tècniques de 
preparació 
microscòpiques.  
Identificació de parts 
cel·lulars bàsiques.  

2.3 
2.4 

CAA 
CMCT 

Mòdul 6: Pigments vegetals. Cromatografia i observació de cromoplasts 

Objectius Continguts CA CC 
Aprendre tècniques 
bàsiques de preparació 
de mostres 
microscòpiques. 
Observar els diferents 
pigments fotosintètics.  

Identificació de parts 
cel·lulars.  
Extracció de pigments 
fotosintètics.  

2.3 
2.4 
5.4 

CMCT 
CAA 
CSC 

Mòdul 7: Indicadors de pH 

Objectius Continguts CA CC 
Identificar el Ph de 
diferents substàncies.  
Conèixer diferents 
tècniques per a la 
detecció del pH. 
Saber la importància 
del pH per a la 
fisiologia de diferents 
parts del cos humà.   

Concepte de pH i el 
seu paper en diferents 
processos fisiològics 
del cos humà.  
 
Tècniques 
d’identificació del pH.  

1.3 
5.1 
5.2 
5.3 

CMCT 
CAA 
SIEE 

Mòdul 8: Bactèries. Flora intestinal. Resistència a antibiòtics 

Objectius Continguts CA CC 

Valorar la importància 
de la flora intestinal.  
Observar bacteris 
present en el iogurt.  
Conèixer la 
importància de l’ús 
responsable dels 
antibiòtics.  

 
 
 
La flora intestinal i la 
seua importància en la 
nostra Salud.  
Tipus de bactèries.  
Ús responsable dels 
antibiòtics.  
 
 
 
 

1.3 
5.1 
5.2 
5.6 

CMCT 
CAA 
SIEE 
CD 
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Mòdul 9: Identificació de molècules orgàniques 

Objectius Continguts CA CC 

Identificar molècules 
orgànics mitjançant 
tècniques 
d’experimentació.  

Característiques 
bàsiques de les 
biomolècules.  
Identificació de 
biomolècules 
mitjançant tècniques 
d’experimentació.  

1.5 
5.1 

CAA 
CMCT 

Mòdul 10: Disseccions anatòmiques 

Objectius Continguts CA CC 
Conèixer les tècniques 
bàsiques de dissecció 
d’òrgans.  
Identificar les parts 
bàsiques dels òrgans 
diseccionats.  

Tècniques de dissecció. 
Anatomia i fisiologia 
dels òrgans 
diseccionats (cor, 
pulmons, cervell, etc.) 

3.1 
3.2 

CMCT 
CAA 

 

Mòdul 11: Anàlisis forense 

Objectius Continguts CA CC 
Conèixer les principals 
tècniques d’anàlisis 
forense.  
Diferenciar els grups 
sanguinis.  
Identificar les 
característiques 
bàsiques del ADN.  

Tècniques d’anàlisis 
forense.  
Extracció d’ADN. 
Detecció de grups 
sanguinis.   

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

CAA 
CMCT 
SIEE 
CSC 

Mòdul 12: Interpretació geològica 

Objectius Continguts CA CC 
Identificar les roques i 
minerals més 
importants.  
Relacionar les formes 
del relleu amb el 
procés de formació 
geològica.  

Formes de relleu més 
abundants de la 
Comunitat Valenciana. 
Roques i minerals més 
importants.   

4.1 
4.2 

CMCT 
CAA 
CD 

 
Encara que s’han reflectís alguns criteris d’avaluació relacionats amb el bloc 5 de 

continguts, en mòduls concrets, els continguts del Bloc 5 es treballen transversalment 

al llarg de tots els mòduls anteriors. 

b) Temporalització  

Els blocs de continguts seguiran la següent distribució temporal, amb la flexibilitat de 

poder adaptar-los a possibles imprevistos o per poder coordinar-los amb els continguts 

que es donen paral·lelament a l’assignatura de biologia de 3r ESO.  

Avaluacions Mòduls 

Primera 1, 2, 3, 4 

Segona 5, 6, 7, 8 

Tercera 9, 10, 11, 12 
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2.4 PROGRAMACIÓ DE “BIOLOGIA i GEOLOGIA” DE 4t D’ESO 

 

2.4.1 OBJECTIUS  

a) Objectius de l’etapa vinculats amb la matèria o l'àmbit.  

Els objectius d’etapa son compatits amb el curs de 1r de l’ESO. Es poden consultat a la 

PD de 1r ESO apartat 2.1.1 de la present programació.  

b) Objectius específics de 4t ESO 

1. Comparar l'estructura de diferents tipus de cèl·lules. 
2. Observar les fases del cicle cel·lular identificant el nucli cel·lular i la seva organització. 
3. Analitzar semblances i diferències entre els cromosomes i la cromatina. 
4. Conèixer els processos que tenen lloc en la mitosi i la meiosi. 
5. Identificar les funcions dels diferents àcids nucleics. 
6. Reconèixer com a forma de conservació genètica la replicació de l'ADN. 
7. Utilitzar el codi genètic per expressar informació genètica. 
8. Veure les mutacions com a formes de diversitat genètica. 
9. Aplicar les lleis de l'herència i els principis mendelians en la resolució de problemes 
senzills. 
10. Establir relacions entre l'herència de el sexe i la lligada al sexe. 
11. Reflexionar sobre les malalties hereditàries i la seva prevenció. 
12. Identificar tècniques i aplicacions de l'enginyeria genètica i clonació. 
13. Conèixer les proves i mecanismes de l'evolució i la mutació. 
14. Realitzar interpretacions a partir d'arbres filogenètics. 
15. Conceptualitzar l'hominització. 
16. Identificar el caràcter canviant de la terra, descriure els canvis notables i interpretar 
talls geològics i perfils topogràfics. 
17. Reconèixer els processos geològics més importants en la història de la Terra, 
analitzant eons, eres i períodes utilitzant el coneixement dels fòssils guia. 
18. Conèixer i interpretar els fenòmens naturals derivats de la tectònica de plaques. 
19. Analitzar l'estructura de la Terra a partir de diferents models i recursos d'anàlisi. 
20. Reflexionar sobre la formació de la litosfera, el relleu i la seva degradació. 
21. Relacionar els factors ambientals amb la vida dels éssers vius i ecosistemes. 
22. Identificar el concepte de factor limitant i límit de tolerància. 
23. Aprofundir en els conceptes de biòtop, població, comunitat, ecotò, cadenes i xarxes 
tròfiques. 
24. Reflexionar sobre l'adaptació dels éssers vius a al medi.  
25. Identificar el procés de transferència de matèria i energia en la cadena tròfica. 
26. Valorar l'impacte que l'ésser humà ocasiona als ecosistemes. 
27. Conèixer diferents processos de tractament de residus i reflexionar sobre la recollida 
selectiva. 
28. Identificar la importància de la utilització d'energies renovables per a la sostenibilitat 
de la planeta. 
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29. Utilitzar el mètode científic amb destresa. 
30. Plantejar i contrastar hipòtesis en l'experimentació i / o observació. 
31. Analitzar la fiabilitat de les fonts d'informació emprades. 
32. Desenvolupar habilitats de treball individual i grupal. 
33. Realitzar presentacions públiques argumentant les seves investigacions. 

 

2.4.2 COMPETÈNCIES  

La descripció de les competències clau i la seua relació amb la matèria ja ha sigut descrita 

a la PD de 1r de l’ESO, es poden consultar a l’apartat 2.1.2 de la present programació.  

Les competències es treballen de manera transversal al llarg de tot el curs, i a través de 

cada unitat. Segons els continguts i les activitats es treballaran a més profunditat unes o 

altres, però totes es van desenvolupant durant tot el procés d’ensenyança-aprenentatge. 

Al curs de 4t de l’ESO, es treballaran especialment la CMCT, ja que es treballa el mètode 

científic, conceptes tecnològics i matemàtics, per exemple amb la realització d’activitats 

de genètica. També es treballa la CD a través de l’elaboració de treballs, presentacions i 

recerca d’informació, així com, la CAA amb la reflexió del seu propi aprenentatge.   

2.4.3 CONTINGUTS 

El currículum de l’àrea de Biologia i geologia en 4t de l’ESO s’agrupa a diversos blocs. A 

la seua redacció, es respectarà la numeració dels criteris d’avaluació i estàndards 

d’aprenentatge tal com apareix al Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual 

s’estableix el currículum bàsic d’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat. 

 

Bloc 1. L’evolució de la vida 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

- La cèl·lula. 

- Cicle cel·lular. 

- Els àcids nucleics. 

- ADN i genètica molecular. 

- Procés de replicació de 

l’ADN. 

- Concepte de gen. 

- Expressió de la informació 

genètica. Codi genètic. 

- Mutacions. Relacions amb 

l’evolució. 

- L’herència i transmissió de 

caràcters. Introducció i 

desenvolupament de les lleis 

de Mendel. 

- Base cromosòmica de les 

lleis de Mendel. 

1. Determinar les analogies i 

diferències en l’estructura 

de les cèl·lules procariotes 

i eucariotes, interpretant 

les relacions evolutives 

entre elles. 

2. Identificar el nucli cel·lular 

i la seua organització 

segons les fases del cicle 

cel·lular a través de 

l’observació directa o 

indirecta. 

3. Comparar l’estructura 

dels cromosomes i de la 

cromatina. 

4. Formular els principals 

processos que tenen lloc 

en la mitosi i la meiosi i 

1.1. Compara la cèl·lula 

procariota i eucariota, l’animal i 

la vegetal, reconeixent la funció 

dels orgànuls cel·lulars i la 

relació entre morfologia i 

funció. 

2.1. Distingeix els diferents 

components del nucli i la seua 

funció segons les diferents 

etapes del cicle cel·lular. 

3.1. Reconeix les parts 

d’un cromosoma utilitzant-lo 

per a construir un cariotip. 

4.1. Reconeix les fases de 

la mitosi i meiosi, diferenciant 

ambdós processos i distingint el 

seu significat biològic. 

5.1. Distingeix els diferents 
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- Aplicacions de les lleis de 

Mendel. 

- Enginyeria genètica: 

tècniques i aplicacions. 

Biotecnologia. Bioètica. 

- Origen i evolució dels éssers 

vius. Hipòtesi sobre l’origen 

de la vida a la Terra. 

- Teories de l’evolució. El fet i 

els mecanismes de 

l’evolució. 

- L’evolució humana: procés 

d’hominització. 

revisar el seu significat i 

importància biològica. 

5. Comparar els tipus i la 

composició dels àcids 

nucleics, relacionant-los 

amb la seua funció. 

6. Relacionar la replicació de 

l’ADN amb la conservació 

de la informació genètica. 

7. Comprendre com 

s’expressa la informació 

genètica, utilitzant el codi 

genètic. 

8. Valorar el paper de les 

mutacions en la diversitat 

genètica, comprenent la 

relació entre mutació i 

evolució. 

9. Formular els principis 

bàsics de genètica 

mendeliana, aplicant les 

lleis de l’herència en la 

resolució de problemes 

senzills. 

10. Diferenciar l’herència del 

sexe i la lligada al sexe, 

establint la relació que es 

dóna entre elles. 

11. Conèixer algunes 

malalties hereditàries, la 

seua prevenció i abast 

social. 

12. Identificar les tècniques 

de l’enginyeria genètica: 

ADN recombinant i PCR. 

 

13. Comprendre el procés de 

la clonació. 

14. Reconèixer les aplicacions 

de l’enginyeria genètica: 

OMG (organismes 

modificats genèticament). 

15. Valorar les aplicacions de 

la tecnologia de l’ADN 

recombinant en 

l’agricultura, la 

ramaderia, el medi 

ambient i la salut. 

àcids nucleics i enumera els 

seus components. 

6.1. Reconeix la funció de 

l’ADN com a portador de la 

informació genètica, 

relacionant-lo amb el concepte 

de gen. 

7.1. Il·lustra els 

mecanismes de l’expressió 

genètica per mitjà del codi 

genètic. 

8.1. Reconeix i explica en 

què consisteixen les mutacions 

i els seus tipus. 

9.1. Reconeix els principis 

bàsics de la genètica 

mendeliana, resolent 

problemes pràctics 

d’encreuaments amb un o dos 

caràcters. 

10.1. Resol problemes 

pràctics sobre l’herència del 

sexe i l’herència lligada al sexe. 

11.1. Identifica les malalties 

hereditàries més freqüents i el 

seu abast social. 

12.1. Diferencia tècniques 

de treball en enginyeria 

genètica. 

13.1. Descriu les tècniques 

de clonació animal, distingint 

clonació terapèutica i 

reproductiva. 

14.1. Analitza les 

implicacions ètiques, socials i 

mediambientals de l’enginyeria 

genètica. 

15.1. Interpreta críticament 

les conseqüències dels avenços 

actuals en el camp de la 

biotecnologia. 

16.1. Distingeix les 

característiques 

diferenciadores entre 

lamarckisme, darwinisme i 

neodarwinisme. 

17.1. Estableix la relació 

entre variabilitat genètica, 

adaptació i selecció natural. 
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16. Conèixer les proves de 

l’evolució. Comparar 

lamarckisme, darwinisme 

i neodarwinisme. 

17. Comprendre els 

mecanismes de l’evolució 

destacant la importància 

de la mutació i la selecció. 

Analitzar el debat entre 

gradualisme, 

saltacionisme i 

neutralisme. 

18. Interpretar arbres 

filogenètics, incloent 

l’humà. 

19. Descriure l’hominització. 

 

18.1. Interpreta arbres 

filogenètics. 

19.1. Reconeix i descriu les 

fases de l’hominització. 

Bloc 2. La dinàmica de la Terra 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

- La història de la Terra. 

- L’origen de la Terra. El temps 

geològic: idees històriques 

sobre l’edat de la Terra. 

Principis i procediments que 

permeten reconstruir la seua 

història. Utilització de 

l’actualisme com a mètode 

d’interpretació. 

- Els eons, eres geològiques i 

períodes geològics: ubicació 

dels esdeveniments 

geològics i biològics 

importants. 

- Estructura i composició de la 

Terra. Models geodinàmic i 

geoquímic. 

- La tectònica de plaques i les 

seues manifestacions. 

Evolució històrica: de la 

deriva continental a la 

tectònica de plaques. 

 

1.Reconèixer, recopilar i 

contrastar fets que mostren a 

la Terra com un planeta 

canviant. 

2.Registrar i reconstruir alguns 

dels canvis més notables de la 

història de la Terra, associant-

los amb la seua situació actual. 

 

3.Interpretar talls geològics 

senzills i perfils topogràfics com 

a procediment per a l’estudi 

d’una zona o terreny. 

4.Categoritzar i integrar els 

processos geològics més 

importants de la història de la 

Terra. 

5.Reconèixer i datar els eons, 

eres i períodes geològics, 

utilitzant el coneixement dels 

fòssils guia. 

6.Comprendre els diferents 

models que expliquen 

l’estructura i composició de la 

Terra. 

7.Combinar el model dinàmic 

de l’estructura interna de la 

Terra amb la teoria de la 

tectònica de plaques. 

8.Reconèixer les evidències de 

1.1.Identifica i descriu fets que 

mostren a la Terra com un 

planeta canviant, relacionant-

los amb els fenòmens que 

succeïen en l’actualitat. 

2.1.Reconstruïx alguns canvis 

notables a la Terra, mitjançant 

la utilització de models 

temporals a escala i 

reconeixent les unitats 

temporals en la història 

geològica. 

3.1.Interpreta un mapa 

topogràfic i fa perfils 

topogràfics. 

3.2.Resol problemes simples de 

datació relativa, aplicant els 

principis de superposició 

d’estrats, superposició de 

processos i correlació. 

4.1.Discrimina els principals 

esdeveniments geològics, 

climàtics i biològics que han 

tingut lloc al llarg de la història 

de la Terra, reconeixent alguns 

animals i plantes 

característiques de cada era. 

5.1.Relaciona algun dels fòssils 

guia més característic amb la 

seua era geològica. 
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la deriva continental i de 

l’expansió del fons oceànic. 

9.Interpretar alguns fenòmens 

geològics associats al 

moviment de la litosfera i 

relacionar-los amb la seua 

ubicació en mapes terrestres. 

Comprendre els fenòmens 

naturals produïts en els 

contactes de les plaques. 

10.Explicar l’origen de les 

serralades, els arcs d’illes i els 

orògens tèrmics. 

11.Contrastar els tipus de 

plaques litosfèriques associant 

els mateixos moviments i 

conseqüències. 

12.Analitzar que el relleu, en el 

seu origen i evolució, és 

resultat de la interacció entre 

els processos geològics interns i 

externs. 

6.1.Analitza i compara els 

diferents models que expliquen 

l’estructura i composició de la 

Terra. 

7.1.Relaciona les 

característiques de l’estructura 

interna de la Terra associant-les 

amb els fenòmens superficials. 

8.1.Expressa algunes 

evidències actuals de la deriva 

continental i l’expansió del fons 

oceànic. 

9.1.Coneix i explica 

raonadament els moviments 

relatius de les plaques 

litosfèriques. 

9.2.Interpreta les 

conseqüències que tenen en el 

relleu els moviments de les 

plaques. 

10.1.Identifica les causes que 

originen els principals relleus 

terrestres. 

11.1.Relaciona els moviments 

de les plaques amb diferents 

processos tectònics. 

12.1.Interpreta l’evolució del 

relleu davall la influència de la 

dinàmica externa i interna. 

Bloc 3. Ecologia i medi ambient 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

-Estructura dels ecosistemes. 

-Components de l’ecosistema: 

comunitat i biòtop. 

-Relacions tròfiques: cadenes i 

xarxes. 

-Hàbitat i nínxol ecològic. 

-Factors limitant i adaptacions. 

Límit de tolerància. 

-Autoregulació de l’ecosistema, 

de la població i de la comunitat. 

-Dinàmica de l’ecosistema. 

-Cicle de matèria i flux 

d’energia. 

-Piràmides ecològiques. 

-Cicles biogeoquímics i 

successions ecològiques. 

-Impactes i valoració de les 

activitats humanes en els 

1.Categoritzar als factors 

ambientals i la seua influència 

sobre els éssers vius. 

2.Reconèixer el concepte de 

factor limitant i límit de 

tolerància. 

3.Identificar les relacions intra i 

interespecífiques com factors 

de regulació dels ecosistemes. 

4.Explicar els conceptes de 

biòtop, població, comunitat, 

ecotò, cadenes i xarxes 

tròfiques. 

5.Comparar adaptacions dels 

éssers vius a diferents mitjans, 

mitjançant la utilització 

d’exemples. 

6.Expressar com es produït la 

1.1.Reconeix els factors 

ambientals que condicionen el 

desenvolupament dels éssers 

vius en un ambient determinat, 

valorant la seua importància en 

la conservació del mateix. 

2.1.Interpreta les adaptacions 

dels éssers vius a un ambient 

determinat, relacionant 

l’adaptació amb el factor o 

factors ambientals 

desencadenants del mateix. 

3.1.Reconeix i descriu diferents 

relacions i la seua influència en 

la regulació dels ecosistemes. 

4.1.Analitza les relacions entre 

biòtop i biocenosi, avaluant la 

seua importància per a 
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ecosistemes. 

-La superpoblació i les seues 

conseqüències: desforestació, 

sobreexplotació, incendis, etc. 

-L’activitat humana i el medi 

ambient. 

-Els recursos naturals i els seus 

tipus. Conseqüències 

ambientals del consum humà 

d’energia. 

-Els residus i la seua gestió. 

Coneixement de tècniques 

senzilles per a conèixer el grau 

de contaminació i depuració 

del medi ambient. 

transferència de matèria i 

energia al llarg d’una cadena o 

xarxa tròfica i deduir les 

conseqüències pràctiques en la 

gestió sostenible d’alguns 

recursos per part de l’ésser 

humà. 

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. 

8.Contrastar algunes 

actuacions humanes sobre 

diferents ecosistemes, valorar 

la seua influència i argumentar 

les raons de certes actuacions 

individuals i col·lectives per a 

evitar el seu deteriorament. 

9.Concretar diferents 

processos de tractament de 

residus. 

10.Contrastar arguments a 

favor de la recollida selectiva 

de residus i la seua repercussió 

a nivell familiar i social. 

11.Associar la importància que 

tenen per al desenvolupament 

sostenible, la utilització 

d’energies renovables. 

mantindré l’equilibri de 

l’ecosistema. 

5.1.Reconeix els diferents 

nivells tròfics i les seues 

relacions en els ecosistemes, 

valorant la importància que 

tenen per a la vida en general el 

manteniment de les mateixes. 

6.1.Compara les conseqüències 

pràctiques en la gestió 

sostenible d’alguns recursos 

per part de l’ésser humà, 

valorant críticament la seua 

importància. 

7.1.Establix la relació entre les 

transferències d’energia dels 

nivells tròfics i la seua eficiència 

energètica. 

8.1.Argumenta sobre les 

actuacions humanes que tenen 

una influència negativa sobre 

els ecosistemes: contaminació, 

desertització, esgotament de 

recursos... 

8.2.Defensa i acaba sobre 

possibles actuacions per a la 

millora del medi ambient. 

9.1.Descriu els processos de 

tractament de residus i 

valorant críticament la recollida 

selectiva dels mateixos. 

10.1.Argumenta els pros i els 

contres del reciclatge i de la 

reutilització de recursos 

materials. 

11.1.Destaca la importància de 

les energies renovables per al 

desenvolupament sostenible 

del planeta. 

Bloc. 4. Projecte d’investigació 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge 

- Projecte d’investigació. 

 

1. Planejar, aplicar i integrar 

les destreses i habilitats 

pròpies del treball 

científic. 

2. Elaborar hipòtesi i 

contrastar-les a través de 

l’experimentació o 

1.1.Integra i aplica les destreses 

pròpies dels mètodes de la 

ciència. 

2.1.Utilitza arguments 

justificant les hipòtesis que 

proposa. 

3.1.Utilitza diferents fonts 

d’informació, donant-se suport 
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l’observació i 

argumentació. 

 

3. Discriminar i decidir sobre 

les fonts d’informació i els 

mètodes empleats per a la 

seua obtenció. 

4. Participar, valorar i 

respectar el treball 

individual i en grup. 

5. Presentar i defensar en 

públic el projecte 

d’investigació realitzat. 

 

en les TIC, per a l’elaboració i 

presentació de les seues 

investigacions. 

4.1.Participa, valora i respecta 

el treball individual i grupal. 

5.1.Dissenya xicotets treballs 

d’investigació sobre animals i/o 

plantes, els ecosistemes del seu 

entorn o l’alimentació i nutrició 

humana per a la seua 

presentació i defensa a l’aula. 

5.2.Expressa amb precisió i 

coherència tant verbalment 

com per escrit les conclusions 

de les seues investigacions. 

 

2.4.4 CRITERIS D’EVALUACIÓ  

Els criteris d’avaluació i la seua relació amb els continguts i els estàndards d’aprenentatge, 

es poden consultar en la taula anterior. També es pot consultar l’apartat 3.3. Reial Decret 

1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic d’Educació 

Secundària Obligatòria i del Batxillerat i esta especificat en cada bloc, unitat didàctica. 

2.4.5 INSTRUMENTS D’EVALUACIÓ 

L'avaluació dels alumnes es realitzarà tenint sempre com a referència les competències 

clau i els criteris d'avaluació programats i contextualitzats per l'àrea. El procés 

d'avaluació dels alumnes es farà de forma contínua i formativa, tenint en compte la seua 

situació de partida i les seues característiques individuals, això ens servirà per conèixer 

en cada moment el grau d'adquisició de les competències clau per part dels alumnes, 

així com d'assoliment dels objectius generals de l'etapa i els específics de l'àrea de 

Biologia i Geologia. 

 

Per a dur a terme aquesta avaluació utilitzarem els següents instruments: 

 

Observació sistemàtica a classe 

 Hàbits de treball: portar el material a classe, entrega puntual dels treballs, 

presentació dels treballs. 

 Actitud i comportament: faltes d'assistència i retards no justificats, interès, 

atenció, participació i esforç. 

 Respecte per les normes de treball i seguretat al laboratori i aula.  
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Produccions pròpies de l’alumnat 

 Quadern de l'alumne: continguts complets, vocabulari, faltes d’ortografia, 

correccions, anotacions, ordre i neteja.  

 Expressió escrita i exposició oral de treballs. 

 Documents informàtics realitzats a través d’aules i/o presentacions a classe. 

 

Proves especifiques 

 Exposicions. 

 Proves objectives, exàmens. 

 Interpretació de dades, gràfics, imatges, etc.  

 Recerca i manipulació de la informació. 

 

 

NOTA: Les faltes greu de disciplina i els parts d’amonestament comporten la pèrdua del 

dret a participar en les eixides i excursions organitzades per aquest departament. 

 

2.4.5 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

La qualificació final dels estudiants, per a cada avaluació es calcularà tenint en compte els 

següents criteris representats a la taula següent.  

 

Proves objectives oral o escrites 

(Continguts conceptuals) 
70% 

Activitats de classe i treballs 

(Continguts conceptuals i procedimentals) 
20% 

Actitud i contribució a l’ambient d’aula 

(Continguts actitudinals) 
10% 

 

Per a obtindré la qualificació final es realitzarà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, 

per aprovar l’assignatura s’haurà d’obtindre una qualificació de 5 punts o superior.  

 

A partir d’un 20% de faltes d'assistència no justificades, suposarà la pèrdua del dret 

d’avaluació continua, conservant el dret als exàmens finals i extraordinaris. 

 

La assistència a les proves orals o escrites (exàmens) es obligatòria. La no presencia es 

considerarà com a prova no realitzada. Si l’alumne, per causa justificada, no poguera 

assistir, es presentarà un justificant dels pares al professor el mateix dia de la incorporació 

a classe, i el professor considerarà la realització de la prova en una altra data o la seua 

avaluació junt als següents continguts. En tot cas, el professor es reservarà el dret a 

realitzar-li un examen individual. 
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Recuperació de l’assignatura  

Si un alumne/a suspèn algunes de les proves, serà el propi docent el que determine de 

quina manera es pot recuperar. Es podran facilitar activitats de reforç i recuperació, i/o 

la repetició de la prova per comprovar que finalment, els continguts han sigut assolits. 

Per tant, criteri de cada docent, es faran les recuperacions, proves o treballs que siguen 

oportuns al llarg dels trimestres, per facilitar que l’alumnat que recupere i puga assolir 

els objectius de l’assignatura. 

 

La prova extraordinària de juliol  per als alumnes que no hagen superat la matèria en què 

està matriculat o de cursos anteriors (pendents) versarà sobre els aspectes bàsics del 

currículum d’aquelles unitats estudiades al llarg de l’any didàctic corresponent. Aquests 

aspectes bàsics coincideixen amb els continguts mínims de la present programació.  

 

Recuperació de les pendents  

El alumnes pendents de Biologia i Geologia 4t d’ESO  tindran 2 possibilitats  per a poder 

aprovar la matèria al llarg del curs i dos convocatòries. Aquestes  seran  comunicades al 

alumne amb suficient antelació . 

La primera opció es la realització d’un dossier d’activitats que el professor que li imparteix 

classe aquest curs o la cap de departament li proporcionarà a principis del més d’octubre.  

Si el dossier s’entrega complet, amb una presentació adequada, i correctament resolt, la 

matèria quedarà recuperada. En cas de que s’entregue un dossier que no compleix amb 

els requisits mínims per a recuperar la matèria (activitats incompletes, mal resoltes, poc 

d’ordre i organització...), l’alumne tindrà la possibilitat de tornar a fer el dossier i entregar-

lo en d’abril, i/o presentar-se a la prova escrita que tindrà lloc en la convocatòria 

esmentades a continuació:  

 La segona convocatòria es farà el dimecres 4 d’Abril de 2022 a les 14:10 h. 

En cas de no entregar el dossier, la nota de l’examen serà el 100% de la nota de recuperació 

de l’assignatura 

 

2.4.7 METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES  

a) Metodologia general i específica de l’àrea. 

La metodologia proposada és una metodologia activa, on l’alumne, lluny de ser un simple 

receptor de coneixements, construeix els seus propis coneixements. 

Segons la teoria constructivista, els principis bàsics sobre els que s’ha de fonamentar 

l’aprenentatge de les ciències, són els següents: 

 

 

 



 Departament de Biologia i Geologia 

99 
 

1. Es prendrà com a punt de partida les idees prèvies dels alumnes.  

2. Per a un aprenentatge efectiu es necessari que els alumnes creen connexions 

entre els nous aprenentatges i els previs. Cal ajudar-los a què reflexionen, 

critiquen i relacionen les seues  pròpies idees i les noves que van aprenent. Per 

tant, s’ha de donar importància als procediments, imprescindibles en el camp 

de les disciplines científiques. 

3. Plantejar el desenvolupament de les actituds com a part essencial dels 

continguts, actituds que tenen una gran importància en la formació científica i 

personal dels alumnes. 

4. Es fomentarà la reflexió personal sobre allò realitzat i l’elaboració de 

conclusions en relació a les coses apreses de  tal manera l’ alumne puga 

analitzar el seu progrés i formar part activa de procés, d’ensenyament-

aprenentatge. 

  

Per tant, l’avaluació no es realitzarà al final de cada unitat, trimestre o curs, si no que serà 

un procés continu, que permet a l’alumnat ser més conscient del procés d’ensenyament 

aprenentatge.  

 Una avaluació inicial per a esbrinar els coneixements previs, que donarà 

informació orientadora per tal de decidir el grau d’aprofundiment amb el qual 

s’han de desenvolupar els continguts de cada Unitat Didàctica. 

 Una avaluació formativa i contínua a través de les activitats diàries per a recollir 

informació i proporcionar una atenció individualitzada en cada moment. 

 Una avaluació final que tinga per finalitat determinar si s’han aconseguit o no, i e 

quin grau d’assoliment, els objectius proposats. 

 

b) Activitats i estratègies d’ensenyança i aprenentatge. 

Volem insistir ací en dos determinants metodològics del nostre projecte que estan 

sustentats i explicitats en la normativa vigent: 

- El plantejament d'activitats que fomenten un pensament científic crític. Els 

continguts que es treballen en aquesta etapa, des del punt de vista de les 

Ciències de la Natura, no han d'estar orientats a la formació de biòlegs, geòlegs, 

físics o químics, sinó a l'adquisició per l'alumnat de les bases pròpies de la cultura 

científica, fent especial èmfasi en la unitat dels fenòmens que estructuren el món 

natural, les lleis que els regeixen i l'expressió matemàtica d'aquestes lleis, 

obtenint amb això una visió racional i global del nostre entorn, amb la qual 

puguen abordar els problemes actuals relacionats amb la vida, la salut, el medi i 

les aplicacions tecnològiques. 

- La pràctica com a element constitutiu de l'aprenentatge. Cal destacar la 

importància d'incorporar activitats pràctiques, pròpies del treball del naturalista 

enfocades sempre a la recerca d'explicacions. Es tracta d'utilitzar les activitats de 
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laboratori i de camp com una via per a obtindré respostes a les preguntes que la 

natura ens planteja. 

- Tertúlies dialògiques científiques: Aquestes, permetran potenciar 

l'acostament directe de l'alumnat sense distinció d'edat, gènere, cultura o 

capacitat a la cultura universal i a el coneixement científic-matemàtic. Les 

tertúlies dialògiques es realitzen a partir de textos, cançons, vídeos, pintures, 

obres artístiques, etc. En el cas d'un text, l’alumnat haurà de llegir-lo 

primerament a casa i assenyalar aquells paràgrafs, frases o paraules que els 

criden l'atenció amb el motiu pel qual s’han assenyalat. Un cop a classe, 

comentaran aquestes parts destacades, comptaran curiositats, investigacions, 

pensaments o idees que han tingut mentre llegien el text. En una tertúlia tots els 

participants som iguals. Tots aportem i respectem el torn de paraula. Tots i totes 

escoltem i respectem les opinions o comentaris de la resta de companys/es. No 

hem de confondre una tertúlia dialògica a un debat. En la tertúlia expressem les 

nostres idees, justificant-les i transformant-nos a mesura que escoltem als altres. 

En qualsevol cas, el que si es manté son els 7 fonaments de les tertúlies 

dialògiques: diàleg igualitari, intel·ligència cultural, transformació, dimensió 

instrumental de l’educació, creació de sentit, solidaritat i igualtat de les 

diferències. 

- Aprenentatge per descobriment (ABD): Donat el caràcter constructivista i 

deductiu de la ciència i les matemàtiques, aquesta metodologia pot ser utilitzada 

de forma satisfactòria en l’àmbit. En un aprenentatge per descobriment 

l’alumnat dedueix allò que ha d’aprendre de forma activa i constructiva 

mitjançant qüestions, reptes o activitats seqüenciades que progressivament 

permeten acomplir l’objectiu didàctic. En aquest context, el professorat actua 

com a guia de l’aprenentatge i no tant com el posseïdor del coneixement. Així 

doncs, amb el ABD es procurarà sempre: 

1. Situar a l’alumnat en el centre del seu aprenentatge considerant també la 

seua dimensió emocional. 

2. Aprenem allò que ens emociona. L’aprenentatge natural passa per un filtre 

emocional.  

3. Tindre en compte la dimensió positiva de l’error. S’ha d’intentar transmetre 

la idea de que equivocar-se forma part del procés d’aprenentatge. 

4. Incentivar la col·laboració de l’alumnat i la cooperació (encara que siga a 

distància o de forma virtual).  

5. Supervisar el treball, guiar, direccionar, ajudar i suggerir subtilment una via 

d'indagació als problemes que treballem de manera que el coneixement i nou 

contingut sigui deduït per l'alumnat en la mesura del possible. 
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c) Activitats de reforç i ampliació 

La heterogeneïtat de l’alumnat serà tractada mitjançant l’ús d’activitats de divers grau de 

complexitat (principalment activitats de reforç que són d’aplicació més o menys directa 

dels continguts i activitats d’aprofundiment on s’amplien aquests continguts) que han de 

permetre que tot l’alumnat puga assolir el objectius i aprendre els continguts.  

 

 Les activitats educatives que es plantegen han de situar-se entre, el que ja saben fer 

els alumnes de manera autònoma, i el que són capaços de fer amb l’ajuda del docent 

o dels seus companys. Per tant es plantegen activitats variades, de diferent dificultat, 

per a que siguen lo suficientment motivadores per alguns alumnes, i assequibles per 

a altres, tractant d’evitar la desmotivació i la frustració dels alumnes i afavorir 

l’aprenentatge.   

 

Per tant, es tenen previstes un nombre suficient d’activitats per a cada un dels continguts 

considerats com fonamentals i amb distint nivell de complexitat per poder arribar a tota 

la diversitat d’alumnat present, a les nostres aules.  

 

d) Recursos didàctics i organitzatius. 

Per al desenvolupament de les programacions, aquest Departament tindrà en compte el 

maneig dels següent materials i recursos didàctics: 

Materials impresos 

 Llibre de text editorial Santillana. 

 Biblioteca tant del Departament com del Centre. 

 Revistes de divulgació científica i retalls de premsa actuals. 

Materials audiovisuals 

 Vídeos, PowerPoint, presentacions, etc.  

 Programes d'ordinador. 

 Ordinador portàtil. 

 Pissarres digitals. 

 Canons de projecció. 

 Murals de plantes col·locats al passadís i en alguna classe de biologia 

Plataformes digitals (com ara Aules) per a la realització d’activitats de síntesi, repàs i 

introducció mitjançant tasques i/o qüestionaris virtuals. 

Material de laboratori per a la realització de pràctiques i demostracions.  

Recursos humans, per exemple amb la codocència.  

 

 

 



 Departament de Biologia i Geologia 

102 
 

2.4.8 MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ (MESURES DE 

NIVELL III I NIVELL IV) 

Segons indica el Decret 104/18 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport, es plantegen diferents nivells d’actuació que s’han recollit en aquesta 

programació. Els diferents nivells son els següents: 

 

1. Primer nivell de resposta educativa : el centre. Es dirigeix a tota la comunitat 

educativa i a les relacions del centre amb l’entorn soci comunitari. Ve reflectit a través 

del Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa (PADIE) i dins del mateix es recullen 

totes les mesures individuals i grupals i permeten incloure a tots els alumnes. En ell 

trobem tots els programes que indica la Conselleria i al centre com ara: PMAR, PR4, FPB 

i PAM. 

2. Segon nivell de resposta educativa: El constitueixen les mesures generals 

programades per al grup-classe que impliquen recolzaments ordinaris com grups 

flexibles, ritmes diferents i activitats diferenciades de reforç. 

3. Tercer nivell de resposta educativa: el forma totes les mesures dirigides a l’alumnat 

que requereix una resposta diferenciada, individualment en grup, que impliquen 

recolzaments ordinaris addicionals.  

4. Quart nivell de resposta educativa: mesures específiques. En aquest nivell de 

resposta es troben aquells alumnes amb necessitats específiques de recolzament 

educatiu els quals necessiten una resposta personalitzada i individualitzada de caràcter 

extraordinari que implique recolzaments addicionals. S’aplicaran 3 tipus de mesures: 

el segon nivell de resposta s’aplica a alumnes d’ESO, batxillerat i FP. 

Adaptacions curriculars individuals (ACI) per a alumnes d’ESO i batxillerat i Adaptacions 

d’accés al currículum per als alumnes de FP. 

Si l’alumne és diagnosticat i té un diagnòstic emès per la USMI, se li podrà aplicar o les 2 

mesures citades anteriorment o una adaptació curricular individual significativa (només 

a alumnes que estan cursant l’ESO). 

 

Adaptacions curriculars significatives  

Consisteixen bàsicament en l'adequació dels objectius educatius, l'eliminació o inclusió 

de determinats continguts essencials i la consegüent modificació dels criteris 

d'avaluació. 

Aquestes adaptacions es porten a terme per a oferir un currículum equilibrat i rellevant 

als alumnes amb necessitats educatives especials. Intentaran que els alumnes 

aconsegueixen les capacitats generals de l'etapa d'acord amb les seues possibilitats. Les 

adaptacions curriculars estaran precedides d'una avaluació de les necessitats especials 

de l'alumne i d'una proposta curricular específica. 
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2.4.9 UNITATS DIDÀCTIQUES  

a) Organització de les unitats didàctiques  

Els continguts de la matèria queden repartits en les següents unitats didàctiques.  

UNITAT 1 . La cèl·lula: la base de la vida. 

UNITAT 2 . La genètica: la base de la vida. 

UNITAT 3 . L’origen i l’evolució de la vida. 

UNITAT 4 . L’ecosistema i els seus components. 

UNITAT 5 . La dinàmica de l’ecosistema. 

UNITAT 6 . El medi ambient i l’ésser humà. 

UNITAT 7 . L’interior de la Terra i la seua dinàmica. 

UNITAT 8 . El relleu de la superfície terrestre. 

UNITAT 9 . La història de la Terra. 

 

b) Temporalització.       

 

Avaluacions Unitats didàctiques 

Primera 7, 8, 9 (resumidament) 

Segona 1, 2, 3 

Tercera 4, 5, 6 

 

2.4.10 ELEMENTS TRANSVERSALS     

Els continguts transversals que es recullen en la PDA transcendeixen als nivells educatius 

i les àrees curriculars i impregnen el procés educatiu, perquè aborden sabers que tenen 

presència en tots els àmbits de l’aprenentatge. 

Els continguts transversals del currículum són els següents: 

 

 Foment de la lectura, s’utilitzaran articles de premsa sobre temes relacionats 

en  l’assignatura, podent-se fer lectures a classe de manera individual o 

grupal, i la posterior tertúlia o debat organitzat.  

 La comprensió lectora a través de la lectura i posterior treball, amb debats o 

tertúlies. 

 L’expressió oral i escrita. 

 La comunicació audiovisual: A través d’aules o utilitzant els recursos a classe 

com per exemple, canyó, ordinador, telèfons mòbils, etc.  

 La utilització de les TICS, a través de la realització de presentacions, vídeos, 

mindmaps, treballs a traves de la plataforma Aules, etc.  
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 L’actitud emprenedora, que persegueix el desenvolupament de la creativitat, 

l’autonomia, la iniciativa, el treball en equip, la confiança en un mateix i el 

sentit crític. A través d’activitats obertes a la creativitat i resolució de 

problemes. Realització de maquetes.  

 L’educació cívica i constitucional:  

 

2.4.11 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  

 

Les activitats complementaries per a 4t ESO es realitzaran en funció de la situació 

sanitària, es proposen a continuació, encara que de moment, no seran realitzades.  

 Geogyncana per la universitat d’Alacant.  

 Excursió al voltant de les localitats d’Orxeta, Sella i Finestrat per explicar la 

geologia i la influencia amb les fonts de la comarca com la Font de l’arc (Sella), 

del Molí (Finestrat), l’Embassament de riu Amadori, de relleu, amb l’objectiu de 

conscienciar-los amb el projecte P.I.E.S “Les aigües fluvials i el seu tractament 

didàctic”.  

 

3. PROGRAMACIONS DE BATXILLERAT 

 

3.1 PROGRAMACIÓN DE “BIOLOGIA Y GEOLOGIA” DE 1º DE BACH. 

 

3.1.1 OBJECTIVOS DE BIOLOGIA I GEOLOGIA 1º BACHILLERATO 

 

a) Objectius d’etapa vinculats amb la matèria 

El currículum de Biologia i Geologia a Batxillerat ve emmarcat pel referent que 

suposen els objectius generals de l'etapa, que han d'aconseguir-se com a resultat 

de les experiències d'ensenyament-aprenentatge dissenyades amb aquesta 

finalitat.  

Els objectius vinculats a l'àrea són els següents:  

• Exercir la ciutadania democràtica, des d'una perspectiva global, i adquirir una 

consciència cívica responsable.  

• Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar de forma 

responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític.  

• Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, 

analitzar i valorar críticament les desigualtats i discriminacions existents, i en 

particular la violència contra la dona i impulsar la igualtat real i la no discriminació 

de les persones per qualsevol condició o circumstància personal o social, amb 

atenció especial a les persones amb discapacitat.  
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• Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries 

per a l'eficaç aprofitament de l'aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament 

personal.  

• Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua castellana.  

• Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la 

comunicació.  

• Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les 

habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada.  

• Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels 

mètodes científics. Conèixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i 

la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat 

i el respecte cap al medi ambient.  

• Refermar l'esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, 

treball en equip, confiança en un mateix i sentit crític. 
 

3.1.2 COMPETÈNCIES  

De conformitat amb l’establert per l’ordre 65/2015, annexo I, de la LOMCE, sobre les 

competències clau per a l’aprenentatge permanent, aquest reial decret es basa en la 

potenciació de l’aprenentatge per competències, integrades en els elements curriculars 

per a propiciar una renovació en la pràctica docent i en el procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  

La competència és una combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, motivació, 

valors ètics, actituds, emocions i altres components socials que es mobilitzen 

conjuntament per a aconseguir que els alumnes desenvolupen habilitats útils per a la 

seua incorporació a la societat. Es considera, doncs, com a coneixement en la pràctica 

un coneixement adquirit a través de la participació activa en pràctiques socials que, com 

a tals, es poden desenvolupar tant en el context educatiu formal, per mitjà del 

currículum, com en els contextos educatius no formals i informals». 

«S’hi adopta la denominació de les competències clau definides per la Unió Europea. Es 

considera que “les competències clau són aquelles que totes les persones necessiten per 

a la seua realització i desenvolupament personal, i també per a la ciutadania activa, la 

inclusió social i l’ocupació”. S’hi distingeixen set competències clau essencials per al 

benestar de les societats europees, el creixement econòmic i la innovació, i s’hi descriuen 

els coneixements, les capacitats i les actituds essencials vinculades a cada una». 
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Les competències clau del currículum són les següents: 

Competències Acrònim 

Comunicació lingüística CL 

Competència matemàtica, científica i tecnològica CMCT 

Competència digital CD 

Aprendre a aprendre CAA 

Competència social i cívica CSC 

Iniciativa i actitud emprenedora SIEE 

Consciència i expressió cultural CEC 

 

Alguns dels trets característics de les competències són els següents: 

 Constitueixen un saber fer i un saber ser. Es tracta de tots aquells recursos que 

l’alumnat ha de ser capaç de mobilitzar i utilitzar de manera conjunta e integrada 

per resoldre amb eficàcia una situació en un context donat. 

 Són sabers multifuncionals, perquè l’adquisició d’una competència implica el 

desenvolupament d’esquemes cognitius i d’acció que es poden aplicar en 

diversos contextos, segons les necessitats.  

 Tenen un caràcter dinàmic i il·limitat, ja que el grau d’adquisició d’una 

competència no té límit, sinó que es tracta d’un continu en el qual cada persona, 

al llarg de tota la seua vida, va adquirint graus diferents de suficiència, depenent 

de les necessitats acadèmiques i laborals que se li van plantejant. 

 Són avaluables, atès que es tradueixen en accions i tasques observables. 

 

Contribució de l'àrea de Biologia i Geologia a l'adquisició de les 

competències 

La Biologia es troba directament relacionant amb el desenvolupament de la competència 

cientificomatemática (CMCT), així com la competència de aprendre a aprendre (CAA), 

per l'enorme importància que s'atorga en l’àrea al desenvolupament de processos de 

treball vinculats al mètode científic. No obstant açò, també s'aborden en ella un gran 

nombre d'aspectes que formen part de la resta de competències. 

Competència matemàtica, científica i tecnològica (CMCT) 

En aquest cas, s'estableix una relació de caràcter disciplinar ja que aquesta competència 

està vinculada directament a conceptes, procediments i actituds de les àrees de Biologia 

i Geologia i de Matemàtiques. Alguns aspectes propis d'aquesta competència que es 

desenvolupen són els següents: 

 Producció i interpretació de diferents tipus d'informació. 

 Anàlisi i expressió d'aspectes quantitatius i qualitatius de la realitat i de l'entorn 

natural. 

 Solució de problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral. 
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 Interacció amb el món físic, tant en els seus aspectes naturals com en els generats 

per l’ acció humana. 

 Comprensió de successos i predicció de conseqüències d'una determinada 

actuació. 

 Valoració i interès per la millora i preservació de les condicions de vida pròpia, de 

les altres persones i de la resta dels éssers vius. 

Competència per a aprendre a aprendre (CAA) 

Vinculada, sobretot, amb el Bloc 1. Metodologia científica i projecte de recerca, en el 

qual s'arrepleguen procediments i estratègies pròpies del mètode científic que serviran 

com a referent als aprenentatges d'altres àrees. Les habilitats pròpies d'aquesta 

competència estan relacionades amb les capacitats per a aprendre de manera més eficaç 

i autònoma d'acord als propis objectius i necessitats. La metodologia de l'àrea i els 

procediments propis del seu estudi contribueixen decisivament a la consecució 

d'aquesta competència. 

Competència en comunicació lingüística (CL) 

El llenguatge és l'instrument fonamental de l'aprenentatge perquè qualsevol activitat de 

les persones té com a punt de partida l'ús de la llengua. En el procés d'aprenentatge en 

general i en aquesta àrea en particular, la competència lingüística té un gran 

protagonisme perquè és el vehicle a través del com es produeixen els següents 

processos: 

 Comunicació oral i escrita. 

 Representació, interpretació i comprensió de la realitat. 

 Construcció i comunicació del coneixement. 

 Organització i autoregulació del pensament, de les emocions i de la conducta.  

 

Competència digital (CD) 

Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació proporcionen un accés ràpid i senzill 

a la informació, ofereixen eines atractives, motivadores i faciliten els aprenentatges. Per 

tant, són eines fonamentals per a la comunicació. Les habilitats sobre les quals incideix 

especialment aquesta àrea, són la cerca, obtenció, processament i comunicació de la 

informació, així com la capacitat de transformació d'aquesta informació en coneixement. 

Competència social i cívica (CSC) 

En aquesta competència estan integrats coneixements diversos i habilitats complexes 

que permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades 

situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades, en relació sobretot 

amb l'entorn natural. L'àrea de Biologia i Geologia proporciona un context significatiu 

per al desenvolupament d'aquesta competència perquè ofereix sabers, se sustenta en 
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processos de treball que es desenvolupen en diferents situacions d'aprenentatge i 

aborda actituds en relació amb el propi individu, amb el seu entorn immediat i, en un 

sentit ampli, amb el món que li envolta. 

Iniciativa i actitud emprenedora (SIEE) 

Aquesta competència implica la capacitat de transformar les idees en actes. Açò significa 

adquirir consciència de la situació en la qual s'intervé o que es resol i saber triar, 

planificar i gestionar els coneixements, destreses o habilitats i actituds necessaris amb 

criteri propi, amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu previst. El mètode científic, propi de 

l'àrea de les ciències de la naturalesa proporciona elements per al desenvolupament 

d'aquesta competència relacionats amb les habilitats següents: 

2. Creativitat i innovació per a cercar solucions i respostes a qüestions diverses amb 

una perspectiva àmplia i oberta. 

3. Capacitat d'anàlisi, de planificació i d'organització en els projectes.  

4. Sentit de la responsabilitat individual i col·lectiva. 

Consciència i expressió cultural (CEC) 

Les tècniques i recursos propis dels diferents llenguatges artístics proporcionen una 

perspectiva creativa de la realitat, claus per a comprendre l'entorn visual, procediments 

per al seu estudi formal i un suport per a l'expressió i representació dels aprenentatges 

mitjançant aquests llenguatges. En aquest sentit, qualsevol saber s'impregna d'aquesta 

competència, doncs possibilita comprendre informacions visuals i mostrar els 

aprenentatges amb una forma gràfica, clara atractiva i eficaç. 

3.1.3 CONTINGUTS  

En el Batxillerat, la matèria Biologia i Geologia aprofundeix en els coneixements 

adquirits en l'etapa anterior, analitzant amb major detall l'organització dels éssers 

vius, la seva biodiversitat, la seva distribució i els factors que hi influeixen, així com 

el comportament de la Terra com un planeta en contínua activitat. La Biologia i la 

Geologia comparteixen algunes característiques comunes, com són el mètode 

científic i la base experimental, i es recolzen en els conceptes i les tècniques de la 

Física i la Química i elaboren models explicatius que donen coherència a les 

interpretacions dels fenòmens naturals que ens envolten per tal de poder 

entendre'ls i interpretar-los. Aquests models han establert les bases per a un 

extraordinari avenç científic i tecnològic encara que comportin riscos per a 

l'equilibri del planeta. 

A causa de la pròpia essència de la ciència, aquesta matèria s'ha de presentar com 

un coneixement rigorós que intenta respondre a interrogants que la humanitat es 

planteja sobre la naturalesa, i ajuda a resoldre els problemes que afecten les 

persones de forma global i local però que té els seus límits a l'estar condicionada 
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per contextos socials, econòmics i ètics. Aquesta matèria facilitarà que els alumnes 

i les alumnes consolidin els coneixements i destreses que els permetin ser 

ciutadans i ciutadanes amb una actitud respectuosa cap a la seva pròpia persona i 

cap a les altres, amb el medi i el material que utilitzen o que està a la seva 

disposició, així com adquirir el grau suficient de responsabilitat per a la participació 

activa en la presa fonamentada de decisions dins d'una societat democràtica, 

capaços de tenir criteris propis i de mantenir l'interès per aprendre i descobrir. Per 

això, en el desenvolupament de la mateixa s'han d'abordar qüestions i problemes 

científics d'interès social, considerant les implicacions i perspectives obertes, 

valorant la importància d'adoptar decisions col·lectives fonamentades i amb sentit 

ètic. 

La Biologia de el present curs estudia els éssers vius oferint una panoràmica sobre 

la seva unitat i la seva diversitat. Presenta i desenvolupa les característiques 

comunes que tenen tots els éssers vius i els seus nivells d'organització. També es 

desenvolupa i completa en aquesta etapa l'estudi de la classificació i organització 

dels éssers vius, i molt especialment des del punt de vista del seu funcionament i 

adaptació al medi en què habiten de manera que l'aprenentatge resulti el més 

significatiu possible. Predisposa a l'alumnat a reflexionar sobre la diversitat de les 

formes de vida com una resposta adaptativa que els permet superar condicions 

mediambientals adverses. 

L'estudi precís dels principals tàxons d'éssers vius es realitza per a una millor 

comprensió de l'evolució, mostrant les diferents estratègies per a resoldre un 

mateix problema vital. Així doncs, els continguts de la matèria vinculats a la 

Biologia, ofereixen una visió unitària i general dels éssers vius. La Geologia ofereix 

una visió global i inherent a una sèrie d'aspectes i fenòmens estudiats en l'etapa 

anterior, com són l'existència de diferents tipus de roques o l'origen i formació del 

relleu, que s'aborden en aquesta matèria de manera més integrada. Aquesta visió 

es trasllada també a les propietats físiques i als mètodes d'estudi per conèixer 

l'estructura interna de la Terra en capes a partir de les dades obtingudes amb els 

sistemes d'observació actuals. A més, la comprensió de el dinamisme del planeta 

és necessària per entendre aquests i altres processos, com són la meteorització, 

l'estratificació o l'activitat volcànica i sísmica en determinades zones. 

 La Geologia pren com a fil conductor la teoria de la tectònica de plaques. En 

primer lloc, analitza i interpreta les dades necessàries per formular les seves 

hipòtesis; en segon lloc, estudia els processos geològics i petrogènics i les seves 

manifestacions i en tercer lloc examina l'evolució de les plaques i els agents que 

les modifiquen, és a dir, els processos de geologia externa i història de la Terra. 

Tant la Biologia com la Geologia relacionaran els seus continguts amb altres 

matèries i amb problemes socials, ètics i personals, afavoriran la reflexió sobre les 
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relacions de la ciència i la tecnologia amb la societat i de valorar, des d'un punt de 

vista individual i col·lectiu, les implicacions ètiques de la investigació. L'estudi de 

la matèria Biologia i Geologia contribuirà a que l'alumnat adquireixi les 

competències pròpies de l'activitat científica i tecnològica i promoure l'interès per 

cercar respostes científiques. Tot això, unit al plantejament i disseny de petites 

investigacions, a la feina en grup, a les sortides a camp, a la feina al laboratori, etc., 

afavorirà actituds positives cap a la ciència i el seu aprenentatge, tan necessàries 

per a la participació en la societat com a ciutadans i ciutadanes amb actitud crítica 

i responsable. 

 

Dit tot l'anterior, la concreció curricular de la matèria en aquest curs es compon de 

continguts, criteris d'avaluació, competències i estàndards d'aprenentatge que, en el 

marc de el projecte INICIA, s'organitzen i seqüencien en unitats didàctiques, tal com es 

pot veure més endavant en el present document. 

 

 

Bloc 2. L’organització cel·lular. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Teoria cel·lular. Models d’organització 
cel·lular: cèl·lula procariota i eucariota. 
Teoria endosimbiòtica. Cèl·lules 
eucariotes amb diferent metabolisme: 
cèl·lules animals, fongs i vegetals. 
Estructura i funció dels orgànuls cel·lulars 
Observació al microscopi òptic de 
preparacions microscòpiques. Observació 
i interpretació d’imatges d’orgànuls 
cel·lulars de microscòpia electrònica. 
El cicle cel·lular. La divisió cel·lular. La 
mitosi i la meiosi. Importància en 
l’evolució dels éssers vius. Identificació de 
les diferents fases de la mitosi al 
microscopi o en microfotografies. 

BL2.1. Descriure els tipus d’organització 
cel·lular, establint la relació evolutiva 
entre les cèl·lules procariotes i eucariotes 
i comparar les diferències estructurals i 
metabòliques entre cèl·lules animals, 
vegetals i dels fongs. 
 
BL2.2. Identificar l’estructura dels 
orgànuls cel·lulars, relacionant-los amb la 
seua funció, realitzar observacions al 
microscopi òptic i interpretar imatges de 
microscòpia electrònica. 
 
BL2.3. Il·lustrar les diferents fases del cicle 
cel·lular, explicant els esdeveniments que 
ocorren en cada una d’estes i diferenciar 
els mecanismes de divisió per mitosi i 
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Bloc 1. Els éssers vius: composició i funció. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Característiques dels éssers vius. Nivells 
d’organització. Els éssers vius com a 
sistemes oberts. 
Bioelements i biomolècules. Tipus de 
biomolècules. Estructura i funcions 
biològiques de les biomolècules. 

BL1.1. Analitzar el concepte d'ésser viu 
des d’un punt de vista sistèmic 
evidenciant-ne la complexitat i 
uniformitat en la seua composició, 
categoritzar els bioelements i les 
biomolècules que el formen per a 
relacionar les seues estructures amb les 
seues funcions específiques. 

CMCT 
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meiosi, argumentant la seua importància 
biològica. 

 

Bloc 3. Histologia. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Nivells d’organització dels éssers vius: 
teixits, òrgans, aparells i sistemes. 
Especialització cel·lular. Les cèl·lules mare 
en investigació. Implicacions ètiques. 
Estructura i funció dels principals teixits 
animals i vegetals. 
Observacions microscòpiques de teixits 
animals i vegetals. 

BL3.1. Ordenar els distints nivells 
d’organització cel·lular de forma 
jeràrquica, exposant els avantatges 
adaptatius de l’especialització tissular. 
 
BL3.2. Identificar l’estructura i els tipus 
cel·lulars dels diferents teixits animals i 
vegetals relacionant-los amb les seues 
funcions, per mitjà de l’observació de 
mostres o imatges de microscòpia, preses 
personalment o a través de busques en 
bibliografia o a internet. 
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Bloc 4. La biodiversitat. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

La classificació i la nomenclatura dels 
éssers vius. Evolució de la taxonomia. De 
cinc regnes a tres dominis. Identificació 
d'éssers vius amb claus dicotòmiques 
senzilles. 
Concepte de biodiversitat i índexs. Factors 
que influïen en la distribució dels éssers 
vius. Procés d’especiació. Concepte 
d’endemisme. 
Les grans zones biogeogràfiques. Patrons 
de distribució. Els principals biomes. 
Relació entre els grans biomes i la 
distribució climàtica zonal. 
Biomes espanyols com a reserva de 
biodiversitat: bosc mediterrani, bosc 
atlàntic, laurisilva. L’ecosistema 
mediterrani com a bioma propi de la 
Comunitat Valenciana. Endemismes 
rellevants. 
Importància de la biodiversitat i de la seua 
conservació. El factor antròpic. 

BL4.1. Diferenciar les característiques dels 
grans grups taxonòmics d'éssers vius, 
discriminant els criteris de classificació en 
tres dominis i cinc regnes, i aplicar el 
sistema de nomenclatura binomial de les 
espècies. 
 
BL4.2. Definir el concepte de biodiversitat 
i utilitzar els principals índexs de càlcul de 
diversitat biològica en l’elaboració 
d’informes. 
 
BL4.3. Descriure els factors que influïen en 
la distribució de les espècies i en els 
processos d’especiació i d’extinció, 
destacant l’impacte humà i relacionar-los 
amb els diferents tipus d’endemismes. 
 
BL4.4. Discriminar els criteris evolutius en 
l’elaboració de mapes biogeogràfics dels 
criteris climàtics dels mapes de grans 
biomes, i associar a cada tipus de mapa les 
principals formacions vegetals i les 
adaptacions més rellevants. 
 
BL4.5. Descriure els principals ecosistemes 
de la península Ibèrica, relacionant la seua 
gran biodiversitat amb la seua situació 
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biogeogràfica identificant alguns 
endemismes rellevants. 
 
BL.4.6. Justificar el valor biològic i cultural 
de la biodiversitat, reconèixer les seues 
aplicacions en camps com la salut, la 
medicina, l’alimentació o la indústria, 
identificar les principals causes de pèrdua 
de biodiversitat, i proposar mesures de 
conservació. 

 

Bloc 5. Les plantes: les seues funcions i adaptacions al medi. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Funcions de nutrició en les plantes. 
Absorció radical d’aigua i sals minerals. 
Composició de la saba bruta i de la saba 
elaborada. Processos físics d’ascens de 
saba bruta pel xilema. Processos de 
transport actiu i multidireccional de la 
saba elaborada pel floema. 
Fotosíntesi. Fases i factors ambientals 
condicionants. Importància biològica. 
Funcions de relació en les plantes. Els 
tropismes i les nàsties. La secreció vegetal. 
Les hormones vegetals. 
Funcions de reproducció en els vegetals. 
Tipus de reproducció. Els cicles biològics. 
La llavor i el fruit. Tipus de pol·linització i 
disseminació vegetal. 
Observació de mostres vegetals i 
identificació de les seues adaptacions més 
significatives. 
Disseny i realització d’experiències per a 
determinar la influència de diversos 
factors en la fisiologia vegetal. 

BL5.1. Descriure els processos implicats en 
l’absorció radical i en el transport de saba 
bruta i elaborada pels teixits conductors, 
comparant la composició d’ambdós fluids. 
 
BL5.2. Reconèixer les fases de la 
fotosíntesi, localitzar-les en les estructures 
cel·lulars, identificar els factors que 
l’afecten i argumentar la seua importància 
com a via d’entrada d’energia en els 
ecosistemes. 
 
BL.5.3. Analitzar els principals estímuls 
que afecten els vegetals i relacionar-los 
amb el seu control hormonal i la diversitat 
de respostes principalment de creixement 
i secreció, per a rebutjar la idea que els 
vegetals no reaccionen als estímuls. 
 
BL5.4. Reconèixer els mecanismes de 
reproducció sexual i asexual en plantes i 
interpretar els cicles biològics dels 
diferents grups vegetals realitzant 
esquemes, dibuixos i gràfiques. 
 
BL5.5. Diferenciar la pol·linització de la 
fecundació en espermatòfites i els seus 
tipus; reconèixer les estructures que 
formen la llavor i els fruits i descriure els 
tipus de disseminació, i les diferents 
adaptacions de llavors i fruits. 
 
BL5.6. Identificar les adaptacions més 
característiques dels vegetals als diferents 
mitjans en què habiten en mostres de 
laboratori o en imatges i vídeos 
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documentals i realitzar experiències sobre 
fisiologia vegetal. 

 

Bloc 6. Els animals: les seues funcions i adaptacions al medi. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Funcions de nutrició en els animals. 
L’aparell digestiu. Estructura i funció. 
Diversitat anatòmica i especialitzacions 
funcionals en invertebrats i vertebrats. 
L’aparell circulatori. Estructura i funció. 
Tipus de circulació. Evolució de l’aparell 
circulatori en vertebrats. 
Aparell respiratori. Estructura i funció. 
Adaptacions estructurals i funcionals de 
l’aparell respiratori als ambients aquàtics i 
terrestres. 
Homeòstasi i excreció. Adaptacions 
estructurals i funcionals de l’aparell 
excretor en invertebrats i vertebrats. 
Funcions de relació en els animals. 
Coordinació nerviosa i hormonal. 
Integració neuroendocrina. Estructura i 
fisiologia del sistema nerviós en animals. 
Mecanismes de transmissió de l’impuls 
nerviós. Diversitat d’estructures 
anatòmiques. 
El sistema endocrí en el regne animal. 
Glàndules endocrines i hormones en 
vertebrats i invertebrats. 
Òrgans receptors sensorials en el regne 
animal. 
Els òrgans efectors en les funcions de 
relació. Glàndules secretores exocrines i 
aparell locomotor. 
La reproducció en els animals. Reproducció 
sexuals i asexuals Avantatges i 
inconvenients. Diversitat d’adaptacions en 
les diferents etapes del procés reproductiu 
en el regne animal. 

BL6.1. Comparar les semblances i 
diferències estructurals entre els diversos 
aparells digestius d’animals i relacionar 
cada òrgan amb la seua funció destacant les 
diversitat d’adaptacions i diferenciant el 
concepte de nutrició del d’alimentació. 
 
BL6.2. Analitzar els diferents fluids, 
pigments respiratoris i tipus de circulació 
associant-los als principals grups d’animals, 
argumentant la seua eficiència des d’una 
perspectiva evolutiva i realitzant 
representacions senzilles dels diferents 
tipus de circulació. 
 
BL6.3. Descriure les diferents adaptacions 
dels òrgans d’intercanvi gasós en funció 
dels mitjans aquàtic, aeri i edàfic on es 
realitza, i diferenciar conceptualment 
l’intercanvi gasós del procés metabòlic de 
respiració cel·lular, assumint les diferències 
entre els registres lingüístics científics i 
col·loquials referits a la respiració. 
 
BL6.4. Analitzar les característiques de la 
funció excretora i descriure la diversitat de 
productes d’excreció, glàndules i sistemes 
excretors en el regne animal, destacant 
l’estructura de la nefrona i el procés de 
formació de l’orina en els vertebrats. 
 
BL6.5. Descriure les funcions de relació com 
un mecanisme de recepció d’estímuls, 
coordinació i execució de la resposta, 
reconèixer els sistemes de coordinació i 
regulació implicats i interpretar el 
funcionament integrat dels sistemes 
nerviós i endocrí. 
 
BL6.6. Reconèixer els mecanismes de 
transmissió de l’impuls nerviós i la sinapsi 
en la neurona, reconèixer l’estructura del 
sistema nerviós, les seues funcions i modes 
d’acció i comparar la seua diversitat 
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anatòmica en el regne animal. 
 
BL6.7. Classificar els distints tipus de 
receptors sensorials atenent a l’origen dels 
estímuls i la seua naturalesa. 
 
BL6.8. Comparar la diversitat de sistemes 
endocrins del regne animal, i de l'ésser 
humà, explicitant la funció de les principals 
glàndules, la de les hormones que 
segreguen i la seua coordinació amb el 
sistema nerviós. 
 
BL6.9. Descriure els sistemes esquelètic i 
muscular i les glàndules exocrines com a 
efectors en la funció de relació. 
 
BL6.10. Diferenciar entre reproducció 
sexual i reproducció asexual en animals, 
distingir els seus tipus i justificar els 
avantatges i inconvenients de cada una 
d’estes. 
 
BL6.11. Descriure la gametogènesi en els 
diferents grups d’animals i comparar la 
diversitat d’adaptacions reproductives 
referides als tipus de fecundació, al 
desenrotllament embrionari i 
postembrionari. 
 
BL6.12. Reconèixer les adaptacions més 
característiques dels animals als diferents 
mitjans en què habiten, realitzant 
experiències de laboratori amb mostres 
reals o observant imatges o vídeos 
documentals. 
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Bloc 7. Estructura i composició de la Terra. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Anàlisi i interpretació dels mètodes d’estudi 
de la Terra. Les noves tecnologies en la 
investigació del nostre planeta. 
Teledetecció i tractament de dades en 
sistemes d’informació geogràfica. 
 
Models geoquímic i dinàmic de l’estructura 
de la Terra. Evolució dels subsistemes de la 
Terra des de la seua creació. 
 
Tectònica de plaques. La deriva continental 

BL7.1. Descriure i interpretar els mètodes 
d’estudi de la Terra, destacant la necessitat 
de mètodes directes i indirectes i la 
importància de les noves tecnologies en el 
seu avanç. 
 
BL7.2. Comparar els models geoquímic i 
geodinàmic de l’estructura de la Terra 
explicant els criteris utilitzats en la creació 
de cada model, descrivint les seues capes i 
discontinuïtats, i detallant els processos 
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CD 
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com a antecedent històric. Límits de placa. 
Fenòmens associats. 
 
Minerals i roques. Conceptes. Classificació 
genètica de les roques. Reconeixement de 
propietats de minerals i roques. 

que han donat lloc a la seua estructura 
actual. 
 
BL7.3. Relacionar els distints tipus de 
contactes entre plaques amb els seus 
moviments relatius i els seus efectes 
tectònics i orogènics reconeixent el poder 
explicatiu de la teoria de tectònica de 
plaques com a paradigma articulador de la 
geologia i interpretant les evidències de la 
deriva continental i de l’expansió del fons 
oceànic com a proves determinants. 
 
BL7.4. Classificar els minerals per la seua 
composició i els tipus de roques més 
freqüents pel seu origen, destacant 
especialment aquells utilitzats en 
construccions i altres aplicacions d’interès 
social o industrial. 

 
 
 
 
 
CMCT 
CSC 

 

Bloc 8. Els processos geològics i petrogenètics. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Magmatisme. Classificació de les roques 
magmàtiques. Roques magmàtiques 
d’interès. El magmatisme en la tectònica de 
plaques. Activitat volcànica. Manifestacions 
i productes volcànics. 
Riscos geològics d’origen intern. 
Vulcanisme i sismicitat. 
El metamorfisme i els seus tipus. 
Classificació de les roques metamòrfiques. 
Aplicacions. El metamorfisme en la 
tectònica de plaques. 
Processos sedimentaris. Les fàcies 
sedimentàries: identificació i interpretació. 
Classificació i gènesi de les principals 
roques sedimentàries. 
La deformació en relació a la tectònica de 
plaques. Comportament mecànic de les 
roques. Tipus de deformació: plecs i falles. 
Interpretació de diferents deformacions 
tectòniques en imatges. 

BL 8.1. Relacionar els tipus de magmes amb 
la tectònica de plaques, associar-los amb 
els tipus de roques magmàtiques i 
manifestacions i productes volcànics. 
 
BL8.2. Identificar les roques magmàtiques 
per les seues característiques, relacionar-
les amb els tipus de magmes i amb els 
processos de formació que les originen, 
reconeixent les aplicacions més comunes. 
 
BL8.3. Diferenciar els riscos geològics 
derivats dels processos interns: vulcanisme 
i sismicitat. 
 
BL8.4. Descriure els processos metamòrfics 
i els tipus de metamorfisme, relacionant-los 
amb els factors que els produïxen i amb les 
roques que es generen i identificar les 
característiques morfològiques d’estes 
roques i algunes de les aplicacions. 
 
BL8.5. Descriure els processos de diagènesi, 
relacionant diverses estructures 
sedimentàries amb els seus ambients de 
formació i amb els tipus de roques que 
generen i classificar les roques 
sedimentàries amb criteris genètics i 
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químics. 
 
BL8.6 Interpretar deformacions 
tectòniques en el paisatge, tipificar-les, 
descriure els seus elements i relacionar-les 
amb els esforços que les han produït. 

 

Bloc 9. Història de la Terra. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Estratigrafia. Principis fonamentals. 
Actualisme i uniformisme, horitzontalitat i 
superposició. Estudi de talls geològics 
senzills. 
El temps geològic. Grans divisions. 
Datacions relatives i absolutes. Fòssils guia. 
Principals esdeveniments en la història 
geològica de la Terra. Orogènies. Extincions 
massives i les seues causes naturals. 

BL9.1. Interpretar mapes i talls geològics 
esquemàtics aplicant els principis 
fonamentals i els criteris cronològics de 
datació relativa, utilitzant el vocabulari 
tècnic adequat, per a relacionar els tipus de 
roca i les estructures amb el relleu. 
 
BL9.2. Descriure els esdeveniments 
geològics, meteorològics i biològics que han 
ocorregut durant les grans eres geològiques 
i associar les extincions amb els canvis 
d’eres o períodes enunciant les hipòtesis 
sobre les seues causes. 

CMCT 
CLLI 
 
 
 
CMCT 

 

Bloc 10. Metodologia científica. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

El coneixement científic com a activitat 
humana en contínua evolució i revisió 
vinculada a les característiques de la 
societat en cada moment històric. 
Contribució de la ciència a la millora de la 
qualitat de vida i a l’adquisició d’actituds 
crítiques en la presa de decisions 
fonamentades davant dels problemes de la 
societat. 

BL10.1. Justificar la influència de la ciència 
en les activitats humanes i en la forma de 
pensar de la societat en diferents èpoques, 
demostrar curiositat i esperit crític cap a les 
condicions de vida dels éssers humans, així 
com respecte a la diversitat natural i 
cultural i als problemes ambientals, 
realitzar les tasques acadèmiques o de la 
vida quotidiana amb rigor i prendre 

CMCT 
CSC 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
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Característiques bàsiques de la 
metodologia científica. L’experimentació 
en Biologia i Geologia. 
Utilització del llenguatge científic en la 
comprensió d’informacions i dades, la 
comunicació de les pròpies idees, la 
discussió raonada i l’argumentació sobre 
problemes de caràcter científic. 
Busca, selecció, registre i interpretació 
d’informació de caràcter científic, en 
diverses fonts actualitzades i rigoroses en la 
matèria utilitzant tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
Identificació de preguntes i plantejament 
de problemes que puguen respondre’s per 
mitjà d’investigació científica, formulació 
d’hipòtesis, contrastació i posada a prova a 
través de l’experimentació. 
Aplicació de procediments experimentals, 
control de variables, presa i representació 
de les dades, anàlisi i interpretació d’estes. 
Maneig acurat dels materials i instruments 
bàsics del laboratori i respecte per les 
normes de seguretat en este. 
Aplicació de les pautes del treball científic 
en la planificació i realització d’experiències 
sobre distints camps de la biologia i la 
geologia. 

decisions fonamentades davant 
d’actuacions relacionades amb la ciència i 
la tecnologia. 
 
BL10.2. Reconèixer i utilitzar la 
terminologia conceptual de l’assignatura 
per a interpretar el significat d’informacions 
sobre fenòmens naturals i comunicar les 
seues idees sobre temes de caràcter 
científic. 
 
BL10.3. Buscar i seleccionar informació 
sobre temes científics de forma contrastada 
a partir de la comprensió i interpretació de 
textos orals i escrits, continus i discontinus, 
en distints mitjans (pàgines web 
especialitzades i institucions científiques i 
d’investigació i divulgació, revistes 
científiques, administracions públiques 
amb competències en ciència i tecnologia, 
museus científics, diaris, enciclopèdies, 
comunitats de pràctiques i xarxes socials) i 
registrar-la en paper o digitalment en 
dispositius informàtics i servicis de la xarxa. 
 
BL10.4. Plantejar problemes rellevants com 
a punt de partida d’una investigació 
documental o experimental, formulant 
preguntes sobre fenòmens naturals i 
proposar les hipòtesis adequades per a 
contrastar-les a través de l’experimentació 
o l’observació i l’argumentació. 
 
BL10.5. Realitzar un treball experimental 
aplicant les destreses del treball científic 
(control de variables, registre sistemàtic 
d’observacions i resultats, etc.), manejar 
amb cura els instruments de laboratori, 
respectar les normes de seguretat en el 
laboratori o en eixides de camp i interpretar 
els resultats per a contrastar les hipòtesis 
formulades. 
 
BL10.6. Planificar i gestionar de forma 
eficaç tasques o projectes, fer propostes 
creatives i confiar en les seues possibilitats, 
descrivint accions, recursos, materials, 
terminis i responsabilitats per a aconseguir 
els objectius proposats, mostrar energia i 
entusiasme durant el seu desenrotllament, 
prenent decisions raonades i assumint 

CCLI 
 
 
CAA 
CD 
CCLI 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
CAA 
 
 
 
CMCT 
CAA 
 
 
 
 
CAA 
SIEE 
 
 
 
 
 
 
SIEE 
CAA 
CSC 
 
 
 
CCLI 
CAA 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
CD 
 



 Departament de Biologia i Geologia 

118 
 

riscos per a transformar les dificultats en 
possibilitats i responsabilitzant-se de les 
pròpies accions, i avaluar el procés i els 
resultats. 
 
BL10.7. Organitzar un equip de treball 
distribuint responsabilitats i gestionant 
recursos perquè tots els seus membres 
participen i aconseguisquen metes 
comunes, influir positivament en els altres 
generant implicació en la tasca i utilitzar el 
diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies actuant amb responsabilitat i 
sentit ètic. 
 
BL10.8. Escriure les conclusions dels seus 
treballs, experiències, investigacions o 
projectes per mitjà de textos prèviament 
planificats, en diversos formats i suports, 
cuidant els seus aspectes formals i les 
normes de correcció ortogràfica i 
gramatical segons les propietats textuals de 
cada gènere i situació comunicativa, i crear 
continguts digitals com a documents de 
text, presentacions multimèdia i 
produccions audiovisuals amb sentit estètic 
i didàctic i un llenguatge no discriminatori, 
utilitzant aplicacions informàtiques 
d’escriptori o servicis de la web i saber com 
aplicar els diferents tipus de llicències. 
 
BL10.9. Exposar en públic les conclusions 
dels seus estudis documentals, 
experiències o projectes de manera clara, 
ordenada i creativa amb el suport de 
recursos de distinta naturalesa (textuals, 
gràfics, audiovisuals, etc.), expressant-se 
oralment amb una pronunciació clara, 
aplicant les normes de la prosòdia i la 
correcció gramatical per a transmetre de 
forma organitzada els seus coneixements 
amb un llenguatge no discriminatori. 
 
BL10.10. Participar en intercanvis 
comunicatius (debats, entrevistes, 
col·loquis i conversacions) de l’àmbit 
personal, acadèmic o social aplicant les 
estratègies lingüístiques i no lingüístiques 
del nivell educatiu pròpies de la interacció 
oral i comunicar-se per a construir un 
producte o tasca col·lectiva de forma 
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col·laborativa filtrant i compartint 
informació i continguts digitals, 
seleccionant ferramentes TIC, servicis de la 
web social o mòduls en entorns virtuals 
d’aprenentatge i comportar-se 
correctament en eixa comunicació per a 
previndre, denunciar i protegir altres de 
situacions de risc com el ciberassetjament. 
 
BL10.11. Buscar i seleccionar informació 
sobre els entorns laborals, professions i 
estudis vinculats amb els coneixements del 
nivell educatiu; analitzar els coneixements, 
habilitats i competències necessàries per al 
seu desenrotllament, i comparar-les amb 
les seues pròpies aptituds i interessos per a 
generar alternatives davant de la presa de 
decisions vocacional 
 

 

3.1.4 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Els criteris d’avaluació i la seua relació amb els continguts, es poden consultar en la taula 

anterior. També es pot consultar l’apartat 3.3. Reial Decret 1105/2014, de 26 de 

desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic d’Educació Secundària Obligatòria i 

del Batxillerat. 

3.1.5 INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

L'avaluació dels alumnes es realitzarà tenint sempre com a referència les competències 

clau i els criteris d'avaluació programats i contextualitzats per l'àrea. El procés 

d'avaluació dels alumnes es farà de forma contínua i formativa, tenint en compte la seua 

situació de partida i les seues característiques individuals, això ens servirà per conèixer 

en cada moment el grau d'adquisició de les competències clau per part dels alumnes, 

així com d'assoliment dels objectius generals de l'etapa i els específics de l'àrea de 

Biologia i Geologia. 

 

Per a dur a terme aquesta avaluació utilitzarem els següents instruments: 

 

Observació sistemàtica a classe 

 Hàbits de treball: portar el material a classe, entrega puntual dels treballs, 

presentació dels treballs. 

 Actitud i comportament: faltes d'assistència i retards no justificats, interès, 

atenció, participació i esforç. 
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 Respecte per les normes de treball i seguretat al laboratori i aula.  
 

Produccions pròpies de l’alumnat 

 Quadern de l'alumne: continguts complets, vocabulari, faltes d’ortografia, 

correccions, anotacions, ordre i neteja.  

 Expressió escrita i exposició oral de treballs. 

 Documents informàtics realitzats a través d’aules i/o presentacions a classe. 

Proves especifiques 

 Exposicions. 

 Proves objectives, exàmens. 

 Interpretació de dades, gràfics, imatges, etc.  

 Recerca i manipulació de la informació. 

 

NOTA: Les faltes greu de disciplina i els parts d’amonestament comporten la pèrdua del 

dret a participar en les eixides i excursions organitzades per aquest departament. 

3.1.6 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Proves objectives oral o escrites. 

(Què sap, continguts conceptuals) 
70% 

Activitats de classe, treballs i llibreta. 

(Què sap fer, continguts conceptuals i procedimentals) 
20% 

Actitud i contribució a l’ambient d’aula. 

(Saber ser, Continguts actitudinals) 
10% 

Es faran 2 ó 3 proves escrites per avaluació. Si un segon examen inclou temes d’un 

primer examen, la nota  s’obtindrà en aplicar la següent fórmula: 

 Nota global: 0,3 (nota 1a prova) + 0,7 (nota 2a prova). 

 

3.1.7 METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES  

a) Metodologia general i específica de l’àrea. 

La metodologia proposada és una metodologia activa, on l’alumne, lluny de ser un simple 

receptor de coneixements, construeix els seus propis coneixements. 

Segons la teoria constructivista, els principis bàsics sobre els que s’ha de fonamentar 

l’aprenentatge de les ciències, són els següents: 

 

5. Es prendrà com a punt de partida les idees prèvies dels alumnes.  

6. Per a un aprenentatge efectiu es necessari que els alumnes creen connexions 

entre els nous aprenentatges i els previs. Cal ajudar-los a què reflexionen, critiquen 

i relacionen les seues  pròpies idees i les noves que van aprenent. Per tant, s’ha de 
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donar importància als procediments, imprescindibles en el camp de les disciplines 

científiques. 

7. Plantejar el desenvolupament de les actituds com a part essencial dels continguts, 

actituds que tenen una gran importància en la formació científica i personal dels 

alumnes. 

8. Es fomentarà la reflexió personal sobre allò realitzat i l’elaboració de conclusions 

en relació a les coses apreses de  tal manera l’ alumne puga analitzar el seu progrés 

i formar part activa de procés, d’ensenyament-aprenentatge. 

  

Per tant, l’avaluació no es realitzarà al final de cada unitat, trimestre o curs, si no que serà 

un procés continu, que permet a l’alumnat ser més conscient del procés d’ensenyament 

aprenentatge.  

 Una avaluació inicial per a esbrinar els coneixements previs, que donarà 

informació orientadora per tal de decidir el grau d’aprofundiment amb el qual 

s’han de desenvolupar els continguts de cada Unitat Didàctica. 

 Una avaluació formativa i contínua a través de les activitats diàries per a recollir 

informació i proporcionar una atenció individualitzada en cada moment. 

 Una avaluació final que tinga per finalitat determinar si s’han aconseguit o no, i e 

quin grau d’assoliment, els objectius proposats. 

 

b) Activitats i estratègies d’ensenyança i aprenentatge. 

Volem insistir ací en dos determinants metodològics del nostre projecte que estan 

sustentats i explicitats en la normativa vigent: 

- El plantejament d'activitats que fomenten un pensament científic crític. Els 

continguts que es treballen en aquesta etapa, des del punt de vista de les 

Ciències de la Natura, no han d'estar orientats a la formació de biòlegs, geòlegs, 

físics o químics, sinó a l'adquisició per l'alumnat de les bases pròpies de la cultura 

científica, fent especial èmfasi en la unitat dels fenòmens que estructuren el món 

natural, les lleis que els regeixen i l'expressió matemàtica d'aquestes lleis, 

obtenint amb això una visió racional i global del nostre entorn, amb la qual 

puguen abordar els problemes actuals relacionats amb la vida, la salut, el medi i 

les aplicacions tecnològiques. 

- La pràctica com a element constitutiu de l'aprenentatge. Cal destacar la 

importància d'incorporar activitats pràctiques, pròpies del treball del naturalista 

enfocades sempre a la recerca d'explicacions. Es tracta d'utilitzar les activitats de 

laboratori i de camp com una via per a obtindré respostes a les preguntes que la 

natura ens planteja. 

Tertúlies dialògiques científiques: Aquestes, permetran potenciar l'acostament 

directe de l'alumnat sense distinció d'edat, gènere, cultura o capacitat a la 

cultura universal i a el coneixement científic-matemàtic. Les tertúlies dialògiques 

es realitzen a partir de textos, cançons, vídeos, pintures, obres artístiques, etc. 
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En el cas d'un text, l’alumnat haurà de llegir-lo primerament a casa i assenyalar 

aquells paràgrafs, frases o paraules que els criden l'atenció amb el motiu pel qual 

s’han assenyalat. Un cop a classe, comentaran aquestes parts destacades, 

comptaran curiositats, investigacions, pensaments o idees que han tingut 

mentre llegien el text. En una tertúlia tots els participants som iguals. Tots 

aportem i respectem el torn de paraula. Tots i totes escoltem i respectem les 

opinions o comentaris de la resta de companys/es. No hem de confondre una 

tertúlia dialògica a un debat. En la tertúlia expressem les nostres idees, 

justificant-les i transformant-nos a mesura que escoltem als altres. En qualsevol 

cas, el que si es manté son els 7 fonaments de les tertúlies dialògiques: diàleg 

igualitari, intel·ligència cultural, transformació, dimensió instrumental de 

l’educació, creació de sentit, solidaritat i igualtat de les diferències. 

Aprenentatge per descobriment (ABD): Donat el caràcter constructivista i 

deductiu de la ciència i les matemàtiques, aquesta metodologia pot ser utilitzada 

de forma satisfactòria en l’àmbit. En un aprenentatge per descobriment 

l’alumnat dedueix allò que ha d’aprendre de forma activa i constructiva 

mitjançant qüestions, reptes o activitats seqüenciades que progressivament 

permeten acomplir l’objectiu didàctic. En aquest context, el professorat actua 

com a guia de l’aprenentatge i no tant com el posseïdor del coneixement. Així 

doncs, amb el ABD es procurarà sempre: 

6. Situar a l’alumnat en el centre del seu aprenentatge considerant també la 

seua dimensió emocional. 

7. Aprenem allò que ens emociona. L’aprenentatge natural passa per un filtre 

emocional.  

8. Tindre en compte la dimensió positiva de l’error. S’ha d’intentar transmetre 

la idea de que equivocar-se forma part del procés d’aprenentatge. 

9. Incentivar la col·laboració de l’alumnat i la cooperació (encara que siga a 

distància o de forma virtual).  

10. Supervisar el treball, guiar, direccionar, ajudar i suggerir subtilment una via 

d'indagació als problemes que treballem de manera que el coneixement i nou 

contingut sigui deduït per l'alumnat en la mesura del possible. 

c) Activitats de reforç i ampliació 

La heterogeneïtat de l’alumnat serà tractada mitjançant l’ús d’activitats de divers grau de 

complexitat (principalment activitats de reforç que són d’aplicació més o menys directa 

dels continguts i activitats d’aprofundiment on s’amplien aquests continguts) que han de 

permetre que tot l’alumnat puga assolir el objectius i aprendre els continguts.  

 

 Les activitats educatives que es plantegen han de situar-se entre, el que ja saben fer 

els alumnes de manera autònoma, i el que són capaços de fer amb l’ajuda del docent 
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o dels seus companys. Per tant es plantegen activitats variades, de diferent dificultat, 

per a que siguen lo suficientment motivadores per alguns alumnes, i assequibles per 

a altres, tractant d’evitar la desmotivació i la frustració dels alumnes i afavorir 

l’aprenentatge.   

 

Per tant, es tenen previstes un nombre suficient d’activitats per a cada un dels continguts 

considerats com fonamentals i amb distint nivell de complexitat per poder arribar a tota 

la diversitat d’alumnat present, a les nostres aules.  

 

d) Recursos didàctics i organitzatius. 

Per al desenvolupament de les programacions, aquest Departament tindrà en compte el 

maneig dels següent materials i recursos didàctics: 

Materials impresos 

 Llibre de text editorial Santillana. 

 Biblioteca tant del Departament com del Centre. 

 Revistes de divulgació científica i retalls de premsa actuals. 

Materials audiovisuals 

 Vídeos, PowerPoint, presentacions, etc.  

 Programes d'ordinador. 

 Ordinador portàtil. 

 Pissarres digitals. 

 Canons de projecció. 

 Murals de plantes col·locats al passadís i en alguna classe de biologia 

Plataformes digitals (com ara Aules) per a la realització d’activitats de síntesi, repàs i 

introducció mitjançant tasques i/o qüestionaris virtuals. 

Material de laboratori per a la realització de pràctiques i demostracions.  

Recursos humans, per exemple amb la codocència.  

 

2.4.8 MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ (MESURES DE 

NIVELL III I NIVELL IV) 

Segons indica el Decret 104/18 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport, es plantegen diferents nivells d’actuació que s’han recollit en aquesta 

programació. Els diferents nivells son els següents: 

 

1. Primer nivell de resposta educativa : el centre. Es dirigeix a tota la comunitat 

educativa i a les relacions del centre amb l’entorn soci comunitari. Ve reflectit a través 

del Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa (PADIE) i dins del mateix es recullen 

totes les mesures individuals i grupals i permeten incloure a tots els alumnes. En ell 
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trobem tots els programes que indica la Conselleria i al centre com ara: PMAR, PR4, FPB 

i PAM. 

2. Segon nivell de resposta educativa: El constitueixen les mesures generals 

programades per al grup-classe que impliquen recolzaments ordinaris com grups 

flexibles, ritmes diferents i activitats diferenciades de reforç. 

3. Tercer nivell de resposta educativa: el forma totes les mesures dirigides a l’alumnat 

que requereix una resposta diferenciada, individualment en grup, que impliquen 

recolzaments ordinaris addicionals.  

4. Quart nivell de resposta educativa: mesures específiques. En aquest nivell de 

resposta es troben aquells alumnes amb necessitats específiques de recolzament 

educatiu els quals necessiten una resposta personalitzada i individualitzada de caràcter 

extraordinari que implique recolzaments addicionals. S’aplicaran 3 tipus de mesures: 

el segon nivell de resposta s’aplica a alumnes d’ESO, batxillerat i FP. 

Adaptacions curriculars individuals (ACI) per a alumnes d’ESO i batxillerat i Adaptacions 

d’accés al currículum per als alumnes de FP. 

 

Si l’alumne és diagnosticat i té un diagnòstic emès per la USMI, se li podrà aplicar o les 2 

mesures citades anteriorment o una adaptació curricular individual significativa (només 

a alumnes que estan cursant l’ESO). 

 

Adaptacions curriculars significatives ( ACIS) 

Consisteixen bàsicament en l'adequació dels objectius educatius, l'eliminació o inclusió 

de determinats continguts essencials i la consegüent modificació dels criteris 

d'avaluació. 

Aquestes adaptacions es porten a terme per a oferir un currículum equilibrat i rellevant 

als alumnes amb necessitats educatives especials. Intentaran que els alumnes 

aconsegueixen les capacitats generals de l'etapa d'acord amb les seues possibilitats. Les 

adaptacions curriculars estaran precedides d'una avaluació de les necessitats especials 

de l'alumne i d'una proposta curricular específica. 

3.1.9 UNITATS DIDÀCTIQUES  

a) Organització de les unitats didàctiques 

Els continguts s’organitzen en les següents unitats didàctiques:  

1. Estructura interna de la Terra. 

2. Dinàmica litosfèrica: la tectònica de plaques. 

3. Minerals i roques. 
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4. Processos geològics internes.  

5. Geodinàmica externa.  

6. El temps geològic.  

7. Nivells de organització de los éssers vius.   

8. La organització cel·lular. 

9. Histologia animal i vegetal.   

10. La diversitat de los éssers vius.  

11. Principals grups de éssers vius.  

12. Funció de nutrició en las plantes.  

13. Funciones de relació i reproducció en las plantes.  

14. Funció de nutrició en los animals. 

15. Funció de relació en los animals. 

16. Funció de reproducció en los animals. 

b) Temporització 

Les unitats didàctiques s’impartiran de la següent manera al llarg del curs acadèmic.  

Avaluacions Unitats didàctiques 

Primera 7,8 ,9 10 i 11 

Segona 12,13,14,15, i 16 

Tercera 1,2,3,5 i 6 

 

3.1.10 ELEMENTS TRANSVERSALS  

Els continguts transversals del currículum són els següents: 

Foment de la lectura:  Articles de premsa  científics actuals, perquè solen publicar-se 

molt a menut i estan relacionats amb la vida quotidiana i real. 

L’expressió oral i escrita. 

La comunicació audiovisual. 

El tractament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

Algunes actituds de desenvolupament personal en l’àmbit professional:  

 L’actitud emprenedora, que persegueix el desenvolupament de la creativitat, 

l’autonomia, la iniciativa, el treball en equip, la confiança en un mateix i el sentit 

crític. 
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Algunes actituds relacionades amb el desenvolupant personal, social i emocional: 

 L’educació cívica i constitucional. Dins d’aquest àmbit hi ha algunes qüestions 

amb les quals la programació educativa ha de ser especialment sensible: 

 L’atenció a les persones amb discapacitat. L’escola ha d’oferir-los una educació 

de qualitat, i garantir l’equitat i la inclusió perquè es troben en igualtat 

d’oportunitats amb la resta dels alumnes. 

 La igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de la violència de gènere. 

 El tractament dels valors inherents al principi d’igualtat de tracte i no-

discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social. 

 La prevenció i resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida 

personal, familiar i social. 

 L’educació en valors de llibertat, justícia, igualtat, pluralisme polític, pau, 

democràcia, respecte als drets humans i rebuig de la violència. 

 El desenvolupament sostenible i el medi ambient. 

 El risc derivat de la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 La cura i la higiene personal, l’activitat física i la dieta equilibrada. 

3.1.11 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  

Degut a la situació sanitària actual i a les mesures anti-Covid-19, les activitats que en un 

principi es pensaven realitzar, queden cancel·lades, ja que la utilització de bus queda 

descartada per als desplaçaments dels alumnes.  

 Es proposa una xarrada organitzada per la Creu Roja de La Vila Joiosa, amb relació 

dels primers auxilis.  

 Una xarrada del banc de sang de La Vila Joiosa, per a la conscienciació de la 

importància de la donació de sang.  
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3.2 PROGRAMACIÓN D’ANATOMIA APLICADA DE 1º DE BACH 

L’assignatura Anatomia Aplicada és una matèria del Batxillerat que proporciona 

coneixements i actituds sobre la importància dels hàbits saludables en la pràctica de les 

activitats físiques i corporals i a relacionar-se amb l’entorn com a ciutadans responsables 

i crítics davant de qüestions relacionades amb la ciència o la tecnologia. 

Esta matèria està integrada per coneixements, destreses i actituds procedents de 

diverses àrees de coneixement que s’ocupen de l’estudi del cos humà i de la seua 

motricitat, com ara l’anatomia, la fisiologia, la biomecànica i les ciències de l’activitat 

física. 

En esta assignatura se sistematitzen els coneixements científics biològics referits al cos 

humà estudiats al llarg de l’ESO, sobretot en la matèria de Biologia i Geologia de tercer 

curs, des d’una perspectiva general de l’anatomia i fisiologia humana i de les estructures 

corporals. 

En l’estudi de l’Anatomia Aplicada es parteix de la seua organització tissular i dels 

sistemes productors d’energia imprescindibles tant per al manteniment de la vida com 

per a generar el moviment, s’estudien les estructures orgàniques i les funcions del cos, 

com són l’aparell locomotor, el sistema cardiopulmonar o els sistemes de control i 

regulació realitzades pel sistema nerviós i endocrí, així com de l’oïda i l’aparell de 

fonació, òrgans dels sentits més específicament implicats. També estudiarem quins són 

els efectes de l’activitat física sobre els diferents aparells i sistemes i sobre la salut. 

S’estudia també l’estructura dels òrgans, aparells i sistemes implicats en la funció de 

nutrició i relació associant-les amb el seu funcionament, amb les causes, símptomes i 

conseqüències de les malalties i de la seua prevenció.  

Partint del currículum bàsic (RD 1105/2014) la matèria s’organitza al voltant de huit blocs 

de continguts, alguns dels quals han canviat la numeració, amb l’objectiu d’organitzar 

més clarament el seu fil conductor. També s’ha modificat en bloc número 8, elements 

comuns, que ara es denomina metodologia científica, que arreplega les habilitats, 

destreses, estratègies i actituds pròpies de la metodologia científica que han de 

desenrotllar els alumnes i que han de guiar tota la matèria. 

3.2.1 OBJECTIUS  

L’ensenyament de l'anatomia aplicada en el Batxillerat tindrà com a finalitat el 

desenvolupament d’aquestes capacitats: 

1. Entendre el cos com a sistema viu global que segueix les lleis de la biologia, els 

aparells i sistemes treballen cap a un fi comú, i valorar aquesta concepció com la 

forma de mantenir no només un estat de salut òptim, sinó també el major 

rendiment físic. 
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2. Relacionar les diferents accions sensitiu-motores que, exercides de forma global, 

converteixen l'ésser humà en un excel·lent vehicle capaç de relacionar-se amb la seva 

entorn. 

3. Identificar i desenvolupar les diferents tècniques i recursos físics i mentals que el 

organisme ofereix com a capacitat per obtenir una interpretació optimitzada de l' 

exercici físic. 

4. Conèixer i valorar els hàbits nutricionals, posturals i higiènics que incideixen 

favorablement en la salut, en el rendiment i en el benestar físic. 

5. Conèixer els requeriments anatòmics i funcionals peculiars i distintius de les 

diverses activitats que realitzem amb el nostre cos. 

6. Discernir raonadament entre el treball físic que és anatòmica i fisiològicament 

acceptable i preserva la salut, i el mal ús de el cos que disminueix el rendiment 

físic i condueix a emmalaltiu o lesió. 

7. Conèixer les possibilitats de moviment corporal i pot identificar les estructures 

anatòmiques que intervenen en els gestos de les diferents activitats, amb la finalitat 

de gestionar l'energia i millorar la qualitat de el moviment. 

8. Manejar amb precisió la terminologia bàsica emprada en anatomia, fisiologia, 

nutrició, biomecànica i patologia per utilitzar un correcte llenguatge oral i escrit i 

poder accedir a textos i informació dedicada a aquestes matèries en l'àmbit de la 

biologia. 

9. Aplicar amb autonomia els coneixements adquirits a la resolució de problemes 

pràctics simples, de tipus anatomia funcional i relatius a l'activitat del subjecte o el 

seu entorn. 

10. Ser capaç d'autogestionar una preparació física adequada a cada activitat per tal 

de millorar la qualitat de el moviment i el seu rendiment físic. 

11. Reconèixer els aspectes saludables de la pràctica d'exercici físic i conèixer els seus 

efectes beneficiosos sobre la salut física i mental. 

12. Controlar les eines informàtiques i documentals bàsiques que permetin accedir a 

les diferents investigacions que sobre la matèria puguin publicar-se a través de la 

xarxa o en les publicacions especialitzades. 

 

3.2.2 COMPETÈNCIES CLAU 

La descripció de les competències clau i la seua relació amb la matèria ja ha sigut descrita 

a la PD de 1r de batxillerat, es poden consultar a l’apartat 3.1.2 de la present 

programació.   
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3.2.3 CONTENIDOS  

 

Bloc 1: Organització bàsica del cos humà.   Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

El cos humà com un sistema complex. Funcions 
vitals. Homeòstasi. 
Nivells d’organització. Cèl·lules, teixits, òrgans, 
aparells i sistemes. Tipus de teixits. 
Característiques i funcions. 

BL1.1. Interpretar el funcionament del cos 
humà com un sistema complex diferenciant els 
seus distints nivells d’organització, descriure 
els principals teixits, òrgans, aparells i sistemes 
relacionant-los amb les diferents funcions que 
realitzen, utilitzant diagrames,  models 
anatòmics i recursos multimèdia. 

CMCT 

 

Bloc 2: L’aparell locomotor.   Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

L’aparell locomotor i els sistemes implicats en el 
moviment. Estructura  del sistema esquelètic. 
Els ossos de l’esquelet humà: estructura i tipus. 
Les articulacions. Tipus. Estructura del sistema 
muscular. Tipus de músculs. 
Aspectes fisiològics del moviment. Funcions 
dels ossos, articulacions i músculs en la 
producció del moviment del moviment. El 
múscul com a òrgan efector del moviment. 
Fisiologia de  la contracció muscular. Principals 
moviments articulars segons  els plans i eixos 
espacials.  Tipus de palanques en les 
articulacions. 
Control del moviment. Paper dels receptors 
sensitius, òrgans dels sentits i sistema nerviós. 
Altres òrgans implicats en el moviment i la 
postura corporal: cerebel i òrgans de l’equilibri. 
Anatomia funcional, biomecànica  i cinètica de 
l’aparell locomotor. Biomecànica: mecànica 
newtoniana i la seua aplicació a l’aparell 
locomotor humà. La cinètica i cinemàtica 
aplicades al moviment. Aplicació dels sistemes 
d’estudi utilitzats en biomecànica a la millora 
del rendiment i benestar físic. 
Principis fonamentals de l’entrenament de les 
qualitats físiques. Calfament previ i tornada a la 
calma: el seu paper en la millora del rendiment 
i la prevenció de lesions. Efectes beneficiosos. 
Adequació a cada tipus d’activitat artística. 
Hàbits posturals  saludables en l’exercici de les 
activitats artístiques i  prevenció de lesions. 
Ergonomia i seguretat postural de les activitats 
artístiques. Principals patologies i lesions del 
sistema locomotor en les diferents 
manifestacions artístiques. 

BL2.1. Reconèixer l’estructura i funcionament 
de l’aparell locomotor humà, raonant les 
relacions funcionals que s’estableixen entre els 
òrgans implicats en la producció del moviment. 
 
BL2.2. Descriure l’estructura i funció del sistema 
esquelètic humà, identificant els diferents tipus 
d’ossos i articulacions i relacionant-los  amb  la 
seua  funció. 
 
BL2.3. Reconèixer els elements del sistema 
muscular esquelètic, descriure l’estructura i  el 
mecanisme de la contracció muscular, 
relacionant-los amb la seua funció activa en la 
producció del moviment i en el manteniment de  
la postura, identificant les forces que actuen. 
 
BL2.4. Analitzar l’execució de moviments 
aplicant els principis anatòmics funcionals, la 
fisiologia muscular i les bases de la 
biomecànica, establir relacions entre  les lleis 
del moviment mecànic i el sistema 
musculoesquelètic humà, com un sistema 
mecànic clàssic. 
 
BL2.5. Descriure els principis fonamentals de 
l’entrenament  i  justificar els beneficis de la 
pràctica d’exercici físic en l’aparell locomotor 
per a establir pautes d’actuació saludables i 
adequades per a cada tipus d’activitat artística.   
 
BL2.6. Argumentar la influència en la salut dels 
mals hàbits posturals descrivint les patologies i 
lesions més freqüents de l’aparell locomotor, 
relacionant-les amb les seues causes i 
reconèixer les pautes de control postural, 
ergonòmiques, per a treballar de forma segura 

CMCT 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
 
CMCT 
CSC 
CEC 
 
 
CMCT 
CSC 
CD 
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i evitar lesions i previndre accidents. 

 

Bloc 3: Les característiques del moviment.    Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Principals mecanismes de les accions motores 
en el cos humà: percepció, decisió, execució. 
Relació entre les accions motores i la capacitat 
expressiva de les activitats artístiques. 
Característiques de l’execució de les accions 
motores pròpies de l’activitat artística. Qualitats 
físiques bàsiques: força, resistència, velocitat i 
flexibilitat. Capacitats psicomotrius 
coordinatives. Influència de les capacitats 
coordinatives en exercici de les accions motores. 

BL3.1. Analitzar els elements i mecanismes que 
intervenen en una acció motora, relacionant la 
seua execució amb la finalitat expressiva i 
comunicativa de les activitats artístiques. 
 
BL3.2. Identificar les característiques de 
l’execució de les accions motores pròpies de 
l’activitat artística i justificar la influència de les 
capacitats coordinatives en el desenrotllament 
de les accions motores. 
 

CMCT 
CEC 
 
 
CMCT 
CEC 

 

Bloc 4: El sistema cardiopulmonar.    Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Anatomia i fisiologia de l’aparell respiratori. Vies 
respiratòries i pulmons. El procés respiratori. 
Ventilació pulmonar. Intercanvi de gasos. 
Regulació  del procés respiratori i adequació a 
les diferents situacions. 
El sistema cardiovascular. El sistema circulatori 
sanguini. El cor i els vasos sanguinis. Fisiologia 
cardíaca. La circulació sanguínia. Regulació del 
funcionament cardíac. 
El sistema limfàtic. El medi intern. Composició i  
funcions. La sang. composició i funcions. 
Adaptacions cardiovasculars i respiratòries  a 
l’exercici físic. Beneficis del treball físic per al 
sistema cardiovascular. Salut cardiovascular i 
hàbits saludables. 
Aparell fonatori. Anatomia i funcionament dels 
òrgans de la veu i la parla. Regulació i dinàmica 
de la parla. Coordinació de la fonació,  la 
respiració i la postura durant la declamació i el 
cant. 
Principals patologies del sistema 
cardiopulmonar. Causes i efectes en les 
activitats artístiques. Disfonies funcionals més 
freqüents pel mal ús de la veu. 

BL4.1. Reconèixer els òrgans que constituïen 
l’aparell respiratori situant-los en il·lustracions o 
models anatòmics, relacionar  l’estructura de 
l’aparell respiratori amb la seua funció i detallar 
el mecanisme de ventilació pulmonar i 
l’intercanvi de gasos associat. 
 
BL4.2. Descriure l’estructura i funció del sistema 
cardiovascular. Relacionar el batec cardíac, el 
volum i capacitat pulmonar amb l’activitat física 
associada a activitats artístiques d’intensitats 
diverses. 
 
BL4.3. Identificar l’estructura anatòmica de 
l’aparell fonador i dels  òrgans respiratoris  
descrivint les interaccions entre les diferents  
estructures i la coordinació de la fonació amb el 
control del diafragma i la postura durant el cant 
i  la declamació. 
 
BL4.4. Identificar les principals patologies que 
afecten el sistema cardiopulmonar i a l’aparell 
fonador relacionant-les amb les  causes més 
freqüents i els seus efectes, per a justificar la 
importància de l’adquisició d’hàbits saludables 
respecte a estes estructures en les accions 
motores de les activitats artístiques corporals i 
en  la vida quotidiana. 

CMCT 
 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
 
CMCT 
CSC 
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Bloc 5: El sistema d’aportació i utilització de l’energia.    Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Nutrició cel·lular. Processos metabòlics 
d’obtenció d’energia. Principals vies metabòlica: 
aeròbiques i anaeròbiques. L’ATP com a 
molècula universal d’intercanvi  d’energia en les 
cèl·lules. Respiració cel·lular. 
Adaptacions metabòliques tissulars a les 
demandes energètiques  de l’activitat física. 
Mecanismes fisiològics productors de fatiga 
física i de recuperació. 
Nutrició, alimentació i salut. Processos, aparells 
i sistemes que intervenen en la funció de 
nutrició. L’aparell digestiu. Estructura i funció. 
Fisiologia de la digestió. Modificacions 
fisiològiques de la funció digestiva relacionades 
amb l’exercici físic. 
Aliments. Classificació funcional. Nutrients.  
Tipus: glúcids, proteïnes, lípids, vitamines,  
minerals, l’aigua i la fibra alimentària. 
Característiques d’una dieta equilibrada. 
Necessitats nutritives i energètiques de  les  
persones físicament actives. Anàlisi de dietes 
equilibrades. Utilització de les taules de 
composició d’aliments. 
Hàbits alimentaris saludables i perjudicials 
davant de l’exercici físic. Conseqüències. 
Rellevància de l’exercici físic en la salut i en la 
prevenció de l’obesitat. 
Trastorns del comportament  alimentari: dietes 
restrictives, ortoorèxia, anorèxia, bulímia,  
obesitat, etc. Influència dels aspectes 
psicològics i sociològics dels factors vinculats 
amb el desenrotllament del propi treball artístic. 

BL.5.1. Argumentar els mecanismes energètics 
d’una acció motora, diferenciar els processos 
metabòlics cel·lulars  productors  d’energia de 
les vies aeròbica i anaeròbica, justificant el seu 
rendiment energètic, i reconèixer la funció de 
l’ATP  en l’intercanvi energètic de les reaccions 
metabòliques, a fi de gestionar l’energia i 
millorar l’eficiència de l’acció. 
 
BL5.2.  Diferenciar els hàbits personals i culturals 
d’alimentació dels processos fisiològics de 
nutrició, identificar els aparells i òrgans  
implicats en la funció de nutrició i descriure  els 
processos de digestió i absorció de  nutrients,  
relacionant-los amb les estructures implicades i 
amb les seues funcions, recolzant-se en models 
anatòmics, esquemes gràfics i recursos 
multimèdia.     
 
BL5.3. Diferenciar els principals nutrients i les 
seues funcions bàsiques,  calcular els 
requeriments diaris energètics i de substàncies 
nutritives en distintes situacions utilitzant les 
taules de composició d’aliments i relacionar-los 
amb els principis d’una dieta equilibrada  i 
argumentar la influència beneficiosa dels hàbits 
alimentaris  en la salut i en la pràctica activitat 
física. 
 
BL5.4. Identificar els trastorns del 
comportament alimentari i nutricional més 
comuns i els efectes que tenen sobre la salut, 
reconèixer els factors psicològics i socials, 
incloent-hi els derivats del treball artístic que els 
condicionen i avaluar  la necessitat de comptar 
amb ajuda especialitzada davant dels trastorns 
de la conducta alimentària. 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
CSC 
CAA 
 
 
 
CMCT 
CSC 
 
 
 
 
 
CMCT 
CSC 
 
 
 

 

Bloc 6: Els sistemes de coordinació i de regulació.     Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Les funcions de relació. Sistemes de coordinació 
i regulació del cos humà. La interacció 
neuroendocrina. Mecanisme d’acció. 
El sistema nerviós. Organització i funció. La 
coordinació nerviosa de les funcions orgàniques 
La neurona i els seus fenòmens elèctrics. La 
transmissió sinàptica. Moviments reflexos i 
voluntaris. 
Receptors nerviosos i òrgans dels sentits. 
Estructura i funció, cura i higiene. Importància de 
l’audició i equilibri en les activitats  artístiques. 

BL6.1.  Diferenciar  els sistemes,  aparells i òrgans  
implicats en les funcions de relació i coordinació 
descrivint-ne l'estructura i funció, i interpretar-
ne els  mecanismes d’acció associant cada òrgan 
i sistema al procés corresponent, reconeixent la 
importància de l’audició i l’equilibri en la pràctica 
de les activitats artístiques. 
 
BL6.2.  Argumentar el paper del sistema 
neuroendocrí en l’activitat física, reconeixent la 
relació existent entre tots els sistemes de 

CMCT 
CEC 
 
 
 
 
CMCT 
CSC 
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El sistema endocrí. Característiques. Concepte 
d’hormona. Mecanisme d’acció hormonal. La 
regulació tèrmica i hídrica i salina en  la pràctica 
artística. Regulació del funcionament endocrí. 
Les principals alteracions. 
Conseqüències de l’ús prolongat de tecnologies. 
Aspectes addictius dels mitjans digitals. Actitud 
equilibrada cap a l’ús tecnològic. Diferenciació 
entre el món virtual i el  món real. 

l’organisme humà, analitzar els processos de 
regulació  tèrmica, hídrica i salina  i  justificar la 
prevenció d’alteracions dels òrgans dels sentits, 
desequilibris hormonals o nerviosos identificant 
situacions de risc de lesions  de  l’aparell 
locomotor per a previndre accidents.     
 
BL6.3. Previndre els riscos per a la salut físics i 
psicològics derivats de l’ús de les TIC,  trobant un 
equilibri entre el món real i el món virtual. 

 
 
CMCT 
CD 

 

Bloc 7: Expressió i comunicació corporal.    Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Utilització del cos humà com un instrument 
expressiu i de comunicació. El valor social i 
estètic de les activitats artístiques corporals. El 
llenguatge específic de l’expressivitat corporal. 
Del moviment al gest. 
Els elements expressius bàsics del cos i del 
moviment: to muscular i ritme, espai i temps. La 
tonicitat muscular i la seua relació amb els estats 
afectius. 
Els elements expressius al servici de la 
intencionalitat de l’expressió i comunicació 
corporal com a resposta creativa en les activitats 
artístiques. 

BL7.1. Reconèixer les característiques principals 
de la motricitat humana i Identificar els elements 
bàsics del cos i les diferents accions motores que 
permeten al ser humà expressar-se i  relacionar-
se amb el seu entorn, justificar el valor expressiu, 
comunicatiu i cultural de les activitats artístiques 
corporals reconeixent el seu valor estètic i  la 
seua  contribució al  desenrotllament  integral de 
la persona i de la societat . 
 
BL7.2. Diversificar i desenrotllar les seues les 
habilitats motrius específiques amb fluïdesa, 
precisió i control aplicant-les a distints contextos 
de pràctica artística perfeccionant l’adaptació i 
l’execució dels elements tècnics. 

CMCT 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CMCT 
SIEE 

 

Bloc 8: Metodologia científica.     Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

El coneixement científic com a activitat humana 
en contínua evolució i revisió, vinculat a les 
característiques de la societat en cada moment 
històric. 
Contribució de la ciència a la millora de la  qualitat 
de vida i a l’adquisició d’actituds crítiques per a 
prendre decisions fonamentades davant dels 
problemes de la societat. 
Característiques bàsiques de la metodologia 
científica. 
Utilització del llenguatge científic en la 
comprensió d’informacions i dades, la 
comunicació de les pròpies idees, la discussió  
raonada i l’argumentació sobre problemes de 
caràcter científic. 
Busca, selecció, registre i interpretació  
d’informació  de caràcter científic, en diverses 
fonts actualitzades i rigoroses en la matèria, 
utilitzant tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
Identificació de preguntes i plantejament de 

BL8.1. Justificar la influència de la ciència en les 
activitats humanes i en la forma de pensar de la 
societat en diferents èpoques, demostrar 
curiositat i esperit crític cap a les condicions de 
vida dels sers humans, així com respecte a la 
diversitat natural i cultural i als problemes 
ambientals, realitzar les tasques acadèmiques o 
de la vida quotidiana amb rigor i prendre 
decisions fonamentades davant d’actuacions 
relacionades amb la ciència i la tecnologia. 
 
BL8.2. Reconèixer i utilitzar la terminologia 
conceptual de l’assignatura per a interpretar el 
significat d’informacions sobre fenòmens 
naturals i comunicar les seues idees sobre 
temes de caràcter científic. 
 
BL8.3. Buscar i seleccionar  informació sobre 
temes científics de forma contrastada a partir de 
la comprensió i interpretació de textos orals i 
escrits,  continus i discontinus, en distints 

CMCT 
CSC 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
CCLI 
 
 
CAA 
CD 
CCLI 
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problemes que puguen respondre’s per mitjà 
d’investigació científica, formulació d’hipòtesis, 
contrastació i posada a prova a través de 
l’experimentació. 
Aplicació de procediments experimentals, control 
de variables, presa  i representació de les dades, 
anàlisi i interpretació d’estes. Maneig acurat dels 
materials i instruments bàsics del laboratori i 
respecte per les normes de seguretat en este. 
Elaboració de conclusions, redacció d’informes i 
comunicació dels resultats. 
Aplicació de les pautes del treball científic en la 
planificació i realització d’experiències i projectes 
d’indagació sobre el funcionament del cos humà, 
la salut i la motricitat humana. 

mitjans (pàgines web  especialitzades i 
institucions científiques i d’investigació i 
divulgació, revistes científiques, administracions 
públiques amb competències en Ciència i 
tecnologia, museus científics, diaris, 
enciclopèdies, comunitats de pràctiques i xarxes 
socials) i registrar-la en paper o digitalment en 
dispositius informàtics i servicis de la xarxa. 
 
BL8.4. Plantejar  problemes rellevants com a 
punt de partida d’una investigació documental 
o experimental, formulant preguntes sobre 
fenòmens naturals i proposar les hipòtesis 
adequades per a contrastar-les a través de 
l’experimentació o l’observació i 
l’argumentació. 
 
BL8.5. Realitzar un treball experimental sobre 
problemes relatius al  cos humà, la salut i la 
motricitat, aplicant les destreses investigatives 
del treball científic (control de variables, registre 
sistemàtic d’observacions i resultats, etc.), 
manejar amb cura els instruments de laboratori, 
respectar les normes de seguretat en el 
laboratori o en les eixides de camp  i interpretar 
els resultats per a contrastar les hipòtesis 
formulades. 
 
BL8.6. Planificar i gestionar de forma eficaç 
tasques o projectes, fer propostes creatives i 
confiar en les seues possibilitats, descrivint 
accions, recursos, materials, terminis i 
responsabilitats per a aconseguir els objectius 
proposats, mostrar energia i entusiasme durant 
el seu desenrotllament, prenent decisions 
raonades i assumint riscos per a transformar les 
dificultats en possibilitats i responsabilitzant-se 
de les pròpies accions, i avaluar el procés i els 
resultats. 
 
BL8.7. Organitzar un equip de treball distribuint 
responsabilitats i gestionant recursos perquè 
tots els seus membres participen i 
aconseguisquen metes comunes, influir 
positivament en els altres generant implicació 
en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a 
resoldre conflictes i discrepàncies actuant amb 
responsabilitat i sentit ètic. 
 
BL8.8. Escriure les conclusions dels seus treballs, 
experiències, investigacions o projectes per 
mitjà de textos prèviament planificats, en 
diversos formats i suports, cuidant els seus 
aspectes formals i les normes de correcció 
ortogràfica i gramatical segons les propietats 
textuals de cada gènere i situació comunicativa, 

CMCT 
CAA 
 
 
 
CMCT 
CAA 
SIEE 
 
 
 
 
 
CAA 
SIEE 
 
 
 
 
 
 
SIEE 
CAA 
CSC 
 
 
 
CCLI 
CAA 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
CD 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
SIEE 
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i crear continguts digitals com a documents de 
text, presentacions multimèdia i produccions 
audiovisuals amb sentit estètic i didàctic i un 
llenguatge no discriminatori, utilitzant 
aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis 
de la web i coneixent com aplicar els diferents 
tipus de llicències. 
 
BL8.9. Exposar en públic les conclusions dels 
seus estudis documentals, experiències o 
projectes de manera clara, ordenada i creativa 
amb el suport de recursos de distinta naturalesa 
(textuals, gràfics, audiovisuals, etc.), expressant-
se oralment amb una pronunciació clara, 
aplicant les normes de la prosòdia i la correcció 
gramatical per a transmetre de forma 
organitzada els seus coneixements amb un 
llenguatge no discriminatori. 
 
BL8.10.  Participar en intercanvis comunicatius 
(debats, entrevistes, col·loquis i conversacions) 
de l’àmbit personal, acadèmic o social aplicant 
les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del 
nivell educatiu pròpies de la interacció oral i 
comunicar-se per a construir un producte o 
tasca col·lectiva de forma col·laborativa filtrant i 
compartint informació i continguts digitals, 
seleccionant ferramentes TIC, servicis de la web 
social o mòduls en entorns virtuals 
d’aprenentatge i comportar-se correctament en 
eixa comunicació per a previndre, denunciar i 
protegir altres de situacions de risc com el 
ciberassetjament. 
 
BL8.11. Buscar i seleccionar informació sobre els 
entorns laborals, professions i estudis vinculats 
amb els coneixements del nivell educatiu, 
analitzar els coneixements, habilitats i 
competències necessàries per al seu 
desenrotllament i comparar-les amb les seues 
pròpies aptituds i interessos per a generar 
alternatives davant de la presa de decisions 
vocacional. 

CSC 

 

 

3.2.4 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Els criteris d’avaluació i la seua relació amb els continguts, es poden consultar en la taula 

anterior. També es pot consultar l’apartat 3.3. del Reial Decret 1105/2014, de 26 de 

desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic d’Educació Secundària Obligatòria i 

del Batxillerat. 
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3.2.5 INSTRUMENTS D’EVALUACIÓ 

L'avaluació dels alumnes es realitzarà tenint sempre com a referència les competències 

clau i els criteris d'avaluació programats i contextualitzats per l'àrea. El procés 

d'avaluació dels alumnes es farà de forma contínua i formativa, tenint en compte la seua 

situació de partida i les seues característiques individuals, això ens servirà per conèixer 

en cada moment el grau d'adquisició de les competències clau per part dels alumnes, 

així com d'assoliment dels objectius generals de l'etapa i els específics de l'àrea de 

Biologia i Geologia. 

 

Per a dur a terme aquesta avaluació utilitzarem els següents instruments: 

 

Observació sistemàtica a classe 

 Hàbits de treball: portar el material a classe, entrega puntual dels treballs, 

presentació dels treballs. 

 Actitud i comportament: faltes d'assistència i retards no justificats, interès, 

atenció, participació i esforç. 

 Respecte per les normes de treball i seguretat al laboratori i aula.  

 Portar el material.  

Produccions pròpies de l’alumnat 

 Quadern de l'alumne: continguts complets, vocabulari, faltes d’ortografia, 

correccions, anotacions, ordre i neteja.  

 Expressió escrita i exposició oral de treballs. 

 Documents informàtics realitzats a través d’aules i/o presentacions a classe. 

 Mindmaps de les UD.  

 Informes i memòries del laboratori.  

Proves especifiques 

 Exposicions. 

 Interpretació de dades, gràfics, imatges, etc.  

 Recerca i manipulació de la informació. 

 

 

NOTA: Les faltes greu de disciplina i els parts d’amonestament comporten la pèrdua del 

dret a participar en les eixides i excursions organitzades per aquest departament. 
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3.2.6 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

Quadern, portfoli, activitats. 40% 

Presentacions, maquetes i treballs d’investigació. 20% 

Mindmap de cada UD. 10% 

Compromís. 

(Portar el material quan es demane). 
10% 

Actitud i contribució a l’ambient d’aula. 

(Puntualitat, participació, respecte, entrega puntual de treballs, cura 

del material...) 

20% 

 

Per a obtindré la qualificació final es realitzarà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, 

per aprovar l’assignatura s’haurà d’obtindre una qualificació de 5 punts o superior.  

 

A partir d’un 20% de faltes d'assistència no justificades, suposarà la pèrdua del dret 

d’avaluació continua, conservant el dret als exàmens finals i extraordinaris. 

 

Recuperació de l’assignatura  

Si un alumne/a suspèn algunes de les proves i/o activitats, serà el propi docent el que 

determine de quina manera es pot recuperar. Es podran facilitar activitats de reforç i 

recuperació, i/o la repetició de la prova per comprovar que finalment, els continguts han 

sigut assolits. Per tant, criteri de cada docent, es faran les recuperacions, proves o 

treballs que siguen oportuns al llarg dels trimestres, per facilitar que l’alumnat que 

recupere i puga assolir els objectius de l’assignatura. 

 

La prova extraordinària de juliol  per als alumnes que no hagen superat la matèria en què 

està matriculat o de cursos anteriors (pendents) versarà sobre els aspectes bàsics del 

currículum d’aquelles unitats estudiades al llarg de l’any didàctic corresponent. Aquests 

aspectes bàsics coincideixen amb els continguts mínims de la present programació.  

 

3.2.7 METODOLOGIA I ORIENTACIÓ DIDÀCTICA  

Pel que fa a la metodologia, és important transmetre la idea que la ciència és una 

activitat en permanent construcció i revisió, amb una relació molt estreta amb la 

tecnologia i amb grans implicacions en la societat. Perquè es produïsca un aprenentatge 

competencial dels continguts científics, que implica un coneixement en la pràctica, es 

requereixen activitats didàctiques que plantegen la resolució de problemes autèntics 
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vinculats a un context de la vida real, requisit imprescindible per a donar-li sentit a 

l’aprenentatge, la qual cosa incrementa al mateix temps la motivació dels alumnes i de 

les alumnes cap a l’estudi de les matèries de caràcter científic. 

Es poden plantejar treballs d’investigació, activitats experimentals, resolució de 

problemes, activitats d’interacció comunicativa i argumentació, etc., a fi de desenrotllar 

les destreses i actituds pròpies del treball científic.  

L’ensenyança de la matèria es presta a un enfocament metodològic de treball cooperatiu 

que necessitarà la mobilització de totes les competències clau per a la realització de 

productes o la consecució d’objectius proposats. La diversificació d’activitats 

proporciona, a més, una formació més completa, aconsegueix motivar l’alumnat i 

afavoreix l’atenció a la diversitat d’estudiants amb interessos, ritmes i estils cognitius 

distints. 

Serà utilitzada una metodologia expositiva amb l'ús freqüent de les TIC ( Tecnologies de 

la informació i comunicació ) ; utilitzarem a diari connexió a internet , presentacions 

power point, aplicacions mòbils, laboratoris virtuals, a més de les activitats que 

realitzarem al laboratori, amb la finalitat de que l'alumne es familiaritze amb la utilització 

de l'instrumental i aparatologia de la que disposem al laboratori de Biologia.  

La màxima prioritat serà que l’alumne tinga un paper actiu a les classes, ja que volem 

donar un caràcter pràctic a l'assignatura , tant a l'aula com al laboratori. 

 

3.2.8 MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ (MESURES DE 

NIVELL III I NIVELL IV) 

Segons indica el Decret 104/18 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport, es plantegen diferents nivells d’actuació que s’han recollit en aquesta 

programació. Els diferents nivells son els següents: 

 

1. Primer nivell de resposta educativa : el centre. Es dirigeix a tota la comunitat 

educativa i a les relacions del centre amb l’entorn soci comunitari. Ve reflectit a través 

del Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa (PADIE) i dins del mateix es recullen 

totes les mesures individuals i grupals i permeten incloure a tots els alumnes. En ell 

trobem tots els programes que indica la Conselleria i al centre com ara: PMAR, PR4, FPB 

i PAM. 

2. Segon nivell de resposta educativa: El constitueixen les mesures generals 

programades per al grup-classe que impliquen recolzaments ordinaris com grups 

flexibles, ritmes diferents i activitats diferenciades de reforç. 
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3. Tercer nivell de resposta educativa: el forma totes les mesures dirigides a l’alumnat 

que requereix una resposta diferenciada, individualment en grup, que impliquen 

recolzaments ordinaris addicionals.  

4. Quart nivell de resposta educativa: mesures específiques. En aquest nivell de 

resposta es troben aquells alumnes amb necessitats específiques de recolzament 

educatiu els quals necessiten una resposta personalitzada i individualitzada de caràcter 

extraordinari que implique recolzaments addicionals. S’aplicaran 3 tipus de mesures: 

el segon nivell de resposta s’aplica a alumnes d’ESO, batxillerat i FP. 

Adaptacions curriculars individuals (ACI) per a alumnes d’ESO i batxillerat i Adaptacions 

d’accés al currículum per als alumnes de FP. 

 

Si l’alumne és diagnosticat i té un diagnòstic emès per la USMI, se li podrà aplicar o les 2 

mesures citades anteriorment o una adaptació curricular individual significativa (només 

a alumnes que estan cursant l’ESO). 

 

Adaptacions curriculars significatives ( ACIS) 

Consisteixen bàsicament en l'adequació dels objectius educatius, l'eliminació o inclusió 

de determinats continguts essencials i la consegüent modificació dels criteris 

d'avaluació. 

Aquestes adaptacions es porten a terme per a oferir un currículum equilibrat i rellevant 

als alumnes amb necessitats educatives especials. Intentaran que els alumnes 

aconsegueixen les capacitats generals de l'etapa d'acord amb les seues possibilitats. Les 

adaptacions curriculars estaran precedides d'una avaluació de les necessitats especials 

de l'alumne i d'una proposta curricular específica. 

 

3.2.9 UNIDADES DIDÀTICAS  

a) Organització de les unitats didàctiques. 

Els continguts es troben organitzats en les següents 7 unitats didàctiques i tres mòduls 

sobre els que versaran els treballs trimestrals d’investigació. En la taula següent es 

relacionen els continguts, objectius, criteris d’avaluació (CA) i competències clau (CC) de 

cadascuna de les unitat didàctiques (UD) programades per aquest curs.  

 

UD0 Metodologia científica 

Objectius Continguts CE CC 
Saber aplicar el mètode científic a 
diferents situacions.  
Aprendre a utilitzar el llenguatge 
científic.  
Ser crític amb la informació que rebem.  
Diferencia entre ciència i pseudociència.  

Passos del mètode científic.  
 
Plantejament d’hipòtesis.  
 
Material i normes de laboratori.  

BL8.1 
BL8.2 
BL8.3 
BL8.4 
BL8.8 

CMCT 
SIEE 
CAA 
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UD1 Organització del cos humà 

Objectius Continguts CE CC 
Conèixer els nivells d’organització de la 
vida.  
Diferenciar tipus de cèl·lules.  
Identificar teixits humans.  
Familiaritzar-se amb l’ús del 
microscòpic.  

Nivells d’organització.  
Tipus cel·lulars. 
Tipus de teixits.  
L´ús del microscopi.  

BL1.1 
BL8.5 

CMCT 
SIEE 
CAA 

UD2 L’aparell digestiu 

Objectius Continguts CE CC 
Saber cóm obtenim la energia. 
Identificar les parts i funcions principals 
de l’aparell digestiu.  
Reconèixer la importància de la flora 
intestinal.  
Elaborar una dieta equilibrada.  
Reconèixer la importància d’un consum 
responsable d’antibiòtics.  

Anatomia i fisiologia de l’aparell 
digestiu.  
Nutrients principals.  
Dieta equilibrada.  
Ús responsable d’antibiòtics.  
Malalties freqüents de l’aparell 
digestiu.  

BL5.1 
BL5.2  
BL5.3 
BL5.4  

CMCT 
CSC 
CEC 

 

UD3 L’aparell respiratori 

Objectius Continguts CE CC 
Identificar les parts anatòmiques de 
l’aparell respiratori.  
Descriure l’intercanvi de gasos.  
Ser conscient de la importància de la 
qualitat de l’aire per a la Salud.  
Conèixer el perjudicis de l’hàbit de 
fumar.  

Anatomia i fisiologia de l’aparell 
respiratori.  
L’intercanvi de gasos.  
Principals patologies de l’aparell 
respiratori.  

BL4.1 
BL4.3 
BL4.4 

CMCT 
CSC 

UD4 El sistema circulatori 

Objectius Continguts CE CC 
Identificar les parts anatòmiques del cor.  
Conèixer la fisiologia del sistema 
cardiovascular.  
Reconèixer la importància dels hàbits 
saludables per a la Salud cardiovascular.  
Entendre la importància del sistema 
limfàtic.  

El sistema cardiovascular.  
El cor i els vasos sanguinis.  
Sistema limfàtic.  
Fisiologia cardíaca.  
Principals patologies cardiovasculars.  

BL4.1 
BL4.2 
BL4.4  

CMCT 
CSC 
CAA 

UD5 L’aparell excretor 

Objectius Continguts CE CC 
Identificar les parts anatòmiques del 
sistema excretor.  
Conèixer el procés de formació d’orina.  
Identificar les principals patologies 
relacionades amb l’aparell excretor.  

Anatomia i fisiologia del sistema 
excretor.  
Patologies més comuns dels aparell 
excretor.  
Hàbits saludables.  

BL6.2 
BL5.4 

CMCT 

UD6 El sistema nerviós 

Objectius Continguts CE CC 
Comprendre la funció de relació.  
Conèixer l’anatomia del sistema nerviós.  
Identificar les cèl·lules del sistema 
nerviós.  
Promoure hàbits saludables per a la 
Salud mental.  
Conèixer els perjudicis del consum de 
drogues.  
 

La funció de relació.  
El sistema nerviós.  
La sinapsis.  
Patologies del sistema nerviós.  
La addició, drogues i tecnologia.  

BL6.1 
BL6.2 

CMCT 
CD 
CSC 
CEC 
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UD7 Sistema endocrí 

Objectius Continguts CE CC 

Conèixer les principals glàndules 
endocrines del cos humà.  
Identificar patologies relacionades amb 
el sistema endocrí.  

El sistema endocrí.  
Concepte d’hormona.  
Mecanismes d’acció hormonal. 
Regulació del funcionament endocrí. 
Les principals alteracions del sistema 
endocrí.  

BL6.2  
CMCT 

CD 

UD8 L’aparell reproductor 

Objectius Continguts CE CC 
Conèixer l’anatomia i fisiologia dels 
aparells reproductors.  
Valorar la importació de una Salud 
sexual sana.  
Conèixer les principals patologies 
associades als aparells reproductors.  
Promoure bones relacions sexuals-
afectives.  

Anatomia i fisiologia dels aparell 
reproductors.  
Principals patologies dels aparells 
reproductors.  
Relacions sexuals-afectives 
saludables.  
Hàbits d’higiene sexual.  

BL6.2 
BL8.7 
BL8.8 

CMCT 
CSC 
CAA 

UD9 El sistema immunitari 

Objectius Continguts CE CC 
Identificar les principals cèl·lules del 
sistema immunitari.  
Conèixer els principals processos 
defensius del organisme.  

Anatomia i fisiologia del sistema 
immunitari.  
Els anticossos.  
Processos defensius del organisme.  

BL8.3 
CMCT 

CD 

Mòdul 1: Dieta equilibrada 

Objectius Continguts CE CC 
Aprendre la importància de la dieta 
equilibrada per a la Salud.  
Saber adaptar les necessitats 
nutricionals a la activitat física.  

Dieta equilibrada.  
Necessitats nutricionals.  

BL5.2 
BL5.3 

CMCT 
CD 
CSC 
CEC 

Mòdul 2: L’aparell locomotor i expressió corporal 

Objectius Continguts CE CC 
Relacionar la importància de l’aparell 
locomotor al desenvolupament de 
diverses activitats esportives i/o 
artístiques.  

Anatomia i fisiologia de l’aparell 
locomotor.  
Principals patologies de l’aparell 
locomotor.  

BL2.1 
BL2.3 
BL2.4 
BL2.5 

CMCT 
CSC 
CEC 

Mòdul 3: Treball d’investigació lliure 

Objectius Continguts CE CC 
Elaborar un treball d’investigació.  
Saber transmetre els coneixements 
apresos.  
Utilitzar terminologia científica 
adequada.  

Parts d’un treball d’investigació.  
Elaboració d’una presentació 
científica.  

BL8.7 
BL8.8 
BL8.9 

CMCT 
CD 

CAA 

 

b) Temporalització.  

Avaluacions Unitats didàctiques 

Primera UD0, UD1, UD2, UD3 Mòdul 1 

Segona UD4, UD5, UD6, Mòdul 2 

Tercera UD7, UD8, UD9, Mòdul 3 

 



 Departament de Biologia i Geologia 

141 
 

3.1.10 ELEMENTS TRANSVERSALS  

Els continguts transversals del currículum són els següents: 

Foment de la lectura: Articles de premsa  científics actuals, perquè solen publicar-se 

molt a menut i estan relacionats amb la vida quotidiana i real. 

L’expressió oral i escrita. 

La comunicació audiovisual. 

El tractament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

Algunes actituds de desenvolupament personal en l’àmbit professional:  

 L’actitud emprenedora, que persegueix el desenvolupament de la creativitat, 

l’autonomia, la iniciativa, el treball en equip, la confiança en un mateix i el sentit 

crític. 

Algunes actituds relacionades amb el desenvolupant personal, social i emocional: 

 L’educació cívica i constitucional. Dins d’aquest àmbit hi ha algunes qüestions 

amb les quals la programació educativa ha de ser especialment sensible: 

 L’atenció a les persones amb discapacitat. L’escola ha d’oferir-los una educació 

de qualitat, i garantir l’equitat i la inclusió perquè es troben en igualtat 

d’oportunitats amb la resta dels alumnes. 

 La igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de la violència de gènere. 

 El tractament dels valors inherents al principi d’igualtat de tracte i no-

discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social. 

 La prevenció i resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida 

personal, familiar i social. 

 L’educació en valors de llibertat, justícia, igualtat, pluralisme polític, pau, 

democràcia, respecte als drets humans i rebuig de la violència. 

 El desenvolupament sostenible i el medi ambient. 

 El risc derivat de la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 La cura i la higiene personal, l’activitat física i la dieta equilibrada. 
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3.1.11 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  

Degut a la situació sanitària actual i a les mesures anti-Covid-19, les activitats que en un 

principi es pensaven realitzar, queden cancel·lades, ja que la utilització de bus queda 

descartada per als desplaçaments dels alumnes.  

Es proposa una xarrada organitzada per la Creu Roja de La Vila Joiosa, amb relació dels 

primers auxilis i un altra relacionada amb la promoció dels hàbits saludables.  

 

3.3 BIOLOGIA DE 2n DE BATXILLERAT    

3.3.1 OBJECTIUS DE LA MATÈRIA 

• Conèixer els principals conceptes de la biologia i la seva articulació en lleis, teories i 

models apreciant el paper que aquests tenen en el coneixement i interpretació de la 

natura. Valorar els profunds canvis produïts, en el seu desenvolupament com a ciència, 

al llarg de el temps i la influència del context històric, percebent el treball científic com 

una activitat en constant construcció. 

• Construir esquemes explicatius relacionant conceptes, teories i models importants i 

generals de la Biologia, per tenir una visió global de el desenvolupament d'aquesta 

branca de la ciència i interpretar els sistemes naturals més rellevants tant en un context 

científic com en un context de vida quotidiana. 

• Interpretar la naturalesa de la Biologia, els seus avenços i limitacions, i les interaccions 

amb la tecnologia, la societat i el medi ambient. Apreciar l'aplicació de coneixements 

biològics, per resoldre problemes de la vida quotidiana i valorar els diferents aspectes 

ètics, socials, ambientals, econòmics, polítics, etc., relacionats amb els nous 

descobriments, desenvolupant actituds positives cap a la ciència i la tecnologia per la 

seva contribució a el benestar humà i un futur sostenible. 

• Interpretar i expressar informació científica amb propietat utilitzant di-versos suports 

i recursos, incloent les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i usant la 

terminologia adequada per a comunicar-se de forma precisa respecte a temes científics, 

tecnològics i socials relacionats amb la Biologia. 

• Reconèixer el caràcter d'activitat en permanent procés de construcció de la ciència, 

analitzant, comparant hipòtesis i teories, valorant les aportacions dels debats científics 

a l'evolució del coneixements humà, per a desenvolupar un pensament crític, apreciar 

la dimensió si cultural de la ciència en la formació integral de les persones i valorar-rar 

les seves repercussions en la societat i en el medi ambient. 

• Utilitzar informació procedent de diferents fonts, incloses les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació, per formar-se una opinió crítica sobre els problemes actuals 

de la societat relacionats amb la biologia, mostrant una actitud oberta davant diverses 
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opinions i ma-manifestant 01:00 actitud crítica davant llenguatges, teories, mitjans de 

comunicació o missatges en general que comportin una situació de discriminació per 

sexe, raça, origen, creença o qualsevol altra circumstància social o personal. 

• Conèixer i aplicar les estratègies característiques de la investigació científica-fica per a 

realitzar petites investigacions i explorar diferents situacions i fenòmens, tant de manera 

individual com cooperativa, utilitzen-do amb autonomia creixent estratègies pròpies de 

les ciències per abordar-donar de forma crítica i contextualitzada situacions quotidianes 

d'interès científic o social i reconèixer el caràcter temptatiu i creatiu de la feina científic. 

• Conèixer les característiques químiques, estructura i propietats de les molècules 

bàsiques que configuren l'estructura cel·lular per comprendre la seva funció en els 

processos biològics i la seva relació amb la vida quotidiana. 

• Interpretar la cèl·lula com la unitat estructural, funcional i genètica dels éssers vius, 

conèixer les seves diferents models d'organització i la complexitat de les funcions 

cel·lulars. 

• Comprendre les lleis i mecanismes moleculars i cel·lulars de la 'herència-cia, 

interpretar els descobriments més recents sobre el genoma humà i les seves aplicacions 

en enginyeria genètica i biotecnologia, valorar-ne les implicacions ètiques i socials. 

• Interpretar l'evolució com el conjunt de transformacions o canvis a través de el temps 

que ha originat la diversitat de formes de vida que hi ha sobre la terra i analitzar els 

mecanismes que expliquen aquesta transformació i diversificació de les espècies segons 

diverses teories al llarg de la història. 

• Analitzar les característiques dels microorganismes, la seva intervenció en nombrosos 

processos naturals i les nombroses aplicacions industrials de la microbiologia. 

• Identificar l'origen infecciós de nombroses malalties provocades per microorganismes, 

descriure les principals mesures a adoptar per a la seva prevenció i els mecanismes 

bàsics de la resposta immunitària. 

 

3.3.2 COMPETÈNCIES CLAU 

La descripció de les competències clau i la seua relació amb la matèria ja ha sigut descrita 

a la PD de 1r de batxillerat, es poden consultar a l’apartat 3.1.2 de la present 

programació.   
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3.3.3 CONTINGUTS  

Bloc 1: La base molecular i fisicoquímica de la vida. Curs 2n Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Els components químics de la cèl·lula. 
Bioelements: tipus, propietats i funcions. 
Les molècules i ions inorgànics: l’aigua i les sals 
minerals. Estructura, propietats 
fisicoquímiques i funcions de l’aigua en els 
sers vius. Funcions biològiques de les sals 
minerals dissoltes i precipitades. Equilibri 
intracel·lular: el pH i els sistemes tampó en 
l’organisme. Fisicoquímica de les dispersions 
aquoses. Dissolucions i dispersions col·loïdals. 
Difusió, osmosi i diàlisi. 
Les molècules orgàniques. Glúcids, lípids, 
proteïnes i àcids nucleics: composició química, 
classificació, estructura, propietats 
fisicoquímiques i funcions biològiques. 
Nucleòtids energètics, mediadors i coenzims. 
Enzims o catalitzadors biològics: concepte i 
funció. Vitamines: concepte, funció i 
classificació. 
Tècniques d’estudi dels components químics 
de la cèl·lula. Disseny i realització 
d’experiències de reconeixement de 
biomolècules. 

BL1.1. Reconèixer les característiques 
fisicoquímiques dels bioelements que han 
determinat la seua presència en els sers vius, 
classificar-los i relacionar-los amb la seua 
funció biològica. 
 
BL1.2. Argumentar la importància de l’aigua i 
les sals minerals per als sers vius, tenint en 
compte la seua estructura i propietats 
fisicoquímiques, explicar el funcionament dels 
sistemes amortidors de pH en els organismes, 
reconèixer la seua importància per al 
manteniment de la vida i contrastar els 
processos de difusió, osmosi i diàlisi, 
relacionant-los amb la concentració salina de 
les cèl·lules i la naturalesa semipermeable de 
les membranes. 
 
BL1.3. Reconèixer 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 les uneixen, per a 
relacionar-los amb les seues funcions i la seua 
localització. 
 
BL1.4. Explicar la funció biocatalitzador a dels 
enzims, reconeixent la seua importància 
biològica, i relacionar la seua naturalesa 
proteica amb els seus modes d’acció. 
 
BL1.5. Identificar els tipus de vitamines i 
reconèixer la seua importància biològica, i 
associar el seu dèficit amb algunes malalties 
de carència. 
 
BL1.6. Descriure tècniques d’estudi dels 
components químics de les cèl·lules, valorant 
la seua contribució a l’avanç de 
l’experimentació biològica, i dissenyar i 
realitzar procediments experimentals per al 
reconeixement dels components químics dels 
sers vius. 

CMCT 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
CMCT 
 
 
CMCT 
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Bloc 2: La cèl·lula viva. Morfologia, estructura i fisiologia cel·lular. Curs 2n Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Mètodes d’investigació en biologia cel·lular. 
Microscòpia òptica i electrònica. 
Centrifugació, cromatografia i electroforesi. 
Teoria cel·lular. Origen i evolució cel·lular. 
Teoria endosimbiòtica. 
Organització cel·lular. Cèl·lules procariotes i 
eucariotes. Diversitat de les cèl·lules 
eucariotes: cèl·lules animals i vegetals. 
Diferències fisiològiques i estructurals. 
Estructura i funció dels orgànuls cel·lulars. 
Les membranes. Composició i estructura. 
Intercanvi de substàncies. Reconeixement 
cel·lular. 
El nucli interfàsic. Membrana i porus nuclears. 
Estructura de la cromatina. El cicle cel·lular. La 
divisió cel·lular. La mitosi en cèl·lules animals i 
vegetals. La meiosi. La necessitat biològica en 
la reproducció sexual. Importància en 
l’evolució dels sers vius. 
Metabolisme: catabolisme i anabolisme. 
Aspectes energètics i de regulació. L’ATP com 
a quantum d’energia cel·lular. 
Respiració cel·lular. Significat biològic. 
Diferències entre les vies aeròbica i 
anaeròbica. Orgànuls cel·lulars implicats en el 
procés respiratori. Fermentacions i aplicacions 
industrials. 
Fotosíntesi. Importància biològica. Localització 
cel·lular de les diferents fases. Fluxos 
d’electrons cíclics i lineals. Cicle de Calvin. 
Substrats i productes. Rendiment energètic. 
Quimiosíntesi. Organismes quimiosintètics. 

BL2.1. Reconèixer mètodes d’estudi en 
biologia cel·lular, realitzar i observar 
preparacions de microscòpia òptica i buscar en 
Internet i interpretar imatges de microscòpia 
electrònica. 
 
BL2.2. Analitzar els principis de la teoria 
cel·lular, que estableix els fonaments de la 
Biologia, i descriure les analogies i diferències 
estructurals de les cèl·lules procariotes i 
eucariotes, i interpretar les relacions 
evolutives entre estes. 
 
BL2.3. 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. 
 
BL2.4. Descriure la composició i l’estructura de 
les membranes cel·lulars, distingir els diferents 
mètodes d’intercanvi de substàncies entre 
l’interior i l’exterior cel·lular i destacar la seua 
funció en el reconeixement i l’organització 
pluricel·lular, argumentant la seua 
importància biològica. 
 
BL2.5. Interpretar l’estructura del nucli 
interfàsic, diferenciar les fases del cicle 
cel·lular, distingir els tipus de divisió cel·lular, 
descrivint els esdeveniments que ocorren en 
cada fase d’estos, i relacionar la meiosi amb la 
reproducció sexual, la variabilitat genètica i 
l’evolució. 
 
BL2.6. Diferenciar els processos de 
catabolisme i anabolisme, establint la relació 
entre ambdós, i interpretar els intercanvis 
energètics associats a estos, i justificar la 
funció de l’ATP com a transportador de 
l’energia lliure. 
 
BL2.7. Reconèixer les fases de la respiració 
cel·lular, identificant rutes, enzims, productes 
inicials i finals, així com la seua localització en 
les estructures cel·lulars, i comparar el 
rendiment energètic de la combustió de 
diferents molècules orgàniques. 
 
BL2.8. Diferenciar la via respiratòria aeròbia de 
l’anaeròbia, comparant el seu rendiment 
energètic, i valorar la importància de les 
aplicacions industrials de les fermentacions. 

CMCT 
CD 
 
 
CMCT 
 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
 
CMCT 
CSC 
 
 
CMCT 
CAA 
 
 
 
CMCT 
CAA 
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BL2.9. Analitzar els diferents processos que 
tenen lloc en cada fase de la fotosíntesi, 
localitzar-los a nivell bicel·lular, i avaluar el 
balanç global de matèria i energia, justificant 
la seua importància biològica individual i 
global per al manteniment de la vida en la 
Terra. 
 
BL2.10. Analitzar el procés de la quimiosíntesi, 
argumentant la importància biològica dels 
organismes quimiosintètics. 

 

Bloc 3: Genètica i evolució. Curs 2n Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Genètica molecular. Història dels avanços en 
genètica molecular com a fruit de la 
investigació al llarg dels segles XX i XXI. 
Identificació de l’ADN com a portador de la 
informació genètica. Concepte de gen. 
Replicació de l’ADN. Etapes de la replicació. 
Diferències entre el procés replicatiu en 
eucariotes i procariotes. Enzims implicats. 
L’ARN. Tipus i funcions. 
L’expressió dels gens. Transcripció i traducció 
en procariotes i eucariotes. Enzims implicats. 
Maduració de l’ARN en eucariotes. Control de 
l’expressió gènica en procariotes i eucariotes. 
Transcripció inversa. El codi genètic. 
Les mutacions. Tipus. Els agents mutagènics. 
Mutacions i càncer. 
Enginyeria genètica. Tècniques. Principals 
línies d’investigació: organismes modificats 
genèticament, enginyeria genètica i medicina, 
clonació. El Projecte Genoma Humà. 
Repercussions socials i valoracions ètiques de 
la manipulació genètica. 
Genètica mendeliana. Teoria cromosòmica de 
l’herència. Gens lligats. Herència poligènica i 
al·lelisme múltiple. Determinació del sexe. 
Herència lligada al sexe i influïda pel sexe. 
Evidències de l’evolució. Antecedents històrics 
de la teoria darwinista. Darwinisme i 
neodarwinisme: la teoria sintètica de 
l’evolució. Teoria d’equilibris puntuats. 
Evolució i biodiversitat. Genètica de 
poblacions. Adaptació, especiació i extinció 
com a fenòmens evolutius. 

BL3.1. Descriure l’estructura i composició 
química de l’ADN i analitzar la seua funció com 
a portador de la informació genètica. 
 
BL3.2. Reconèixer les etapes de la replicació, 
identificar els principals enzims implicats en 
esta, comparar el seu desenrotllament en 
eucariotes i procariotes i interpretar 
esquemes del procés. 
 
BL3.3. Diferenciar les característiques dels 
distints tipus d’ARN i la funció de cada un 
d’estos en els processos de transcripció, 
traducció i control de l’expressió gènica. 
 
BL3.4. Reconèixer les etapes de la transcripció 
i la traducció, identificar els principals enzims, 
explicar els mecanismes de control de 
l’expressió gènica i interpretar esquemes dels 
processos, comparant-los en eucariotes i 
procariotes. 
 
BL3.5. Identificar les característiques 
fonamentals del codi genètic i aplicar este 
coneixement a la resolució de problemes de 
genètica molecular. 
 
BL3.6. Definir el concepte de mutació, distingir 
els principals tipus i agents mutàgens i 
analitzar la relació entre mutació i càncer, 
avaluant els riscos d’algunes substàncies com 
a agents mutàgens per a fomentar els hàbits 
de vida saludables. 
 
BL3.7. Reconèixer els avanços més recents en 
l’àmbit de l’enginyeria genètica, analitzar les 
tècniques i les seues aplicacions, i debatre les 
implicacions ètiques i socials per a adquirir 
una actitud crítica i fonamentada respecte 

CMCT 
 
 
CMCT 
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CMCT 
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CMCT 
CSC 
 
 
 
CMCT 



 Departament de Biologia i Geologia 

147 
 

d’això. 
 
BL3.8. Formular els principis de genètica 
mendeliana i aplicar-los en la resolució de 
problemes de transmissió de caràcters 
autosòmics i d’herència lligada i influïda pel 
sexe. 
 
BL3.9. Analitzar els fonaments de les teories 
evolucionistes formulades al llarg de la 
història i argumentar els principis de la teoria 
darwinista i neodarwinista per a justificar 
l’origen de la biodiversitat actual, tenint en 
compte la contínua revisió de la ciència. 
 
BL3.10. Distingir tipus d’especiació, analitzant 
els factors que possibiliten la segregació d’una 
espècie original en dos espècies diferents. 

 

Bloc 4: El món dels microorganismes i les seues aplicacions. Biotecnologia. Curs 2n Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Microbiologia. Concepte de microorganisme. 
Microorganismes amb organització cel·lular: 
bacteris, fongs microscòpics, protozous, 
algues microscòpiques. Virus i altres formes 
acel·lulars. 
Mètodes d’estudi dels microorganismes: 
cultiu, aïllament, esterilització i identificació. 
Els microorganismes en els cicles 
biogeoquímics. 
Els microorganismes com a agents productors 
de malalties. Resistència a antibiòtics. 
Biotecnologia. Utilització dels 
microorganismes en els processos industrials: 
productes elaborats per biotecnologia. 
Biotecnologia ambiental: bioremediació, 
biodegradació i biocombustibles. 

BL4.1. Classificar els distints tipus de 
microorganismes en funció la seua 
organització cel·lular i descriure les 
característiques estructurals i funcionals de 
cada grup. 
  
BL4.2. Identificar mètodes de cultiu, 
aïllament, esterilització i identificació de 
microorganismes per a l’experimentació 
biològica. 
 
BL4.3. Analitzar la importància dels 
microorganismes en els cicles biogeoquímics, 
justificant la seua utilització biotecnològica en 
processos industrials i de millora del medi 
ambient. 
 
BL4.4. Relacionar els microorganismes 
patògens més freqüents amb les malalties que 
originen, i argumentar la importància de l’ús 
adequat de medicaments. 
 
BL4.5. 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. 
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Bloc 5: L’autodefensa dels organismes. La immunologia i les seues aplicacions. Curs 2n Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Evolució del concepte d’immunitat. El sistema 
immunitari. Tipus d’immunitat. 
Les defenses inespecífiques. Barreres 
primàries. Resposta immune inespecífica: 
inflamació, fagocitosi i sistema del 
complement. 
La immunitat específica. Característiques. 
Òrgans del sistema immunitari. Cèl·lules 
específiques. Tipus d’immunitat específica: 
cel·lular i humoral. 
La resposta immunitària. Resposta immune 
primària i secundària. Memòria 
immunològica. 
Mecanismes d’acció de la resposta immune 
humoral i cel·lular. Antígens i anticossos. 
Estructura dels anticossos. Tipus 
d’immunoglobulines. Formes d’acció. Teoria 
de la selecció clonal. 
Anomalies del sistema immunitari: 
autoimmunitat, hipersensibilitat i 
immunodeficiències. El VIH i els seus efectes 
en el sistema immunitari. Contagi i prevenció. 
Sistema immunitari i càncer. 
Immunitat natural i artificial o adquirida. 
Sèrums i vacunes. Importància en la lluita 
contra les malalties infeccioses. Anticossos 
monoclonals i enginyeria genètica. 
El trasplantament d’òrgans i els problemes de 
rebuig. Tipus de trasplantaments. 
Implicacions ètiques sobre la donació i el 
trasplantament de cèl·lules, teixits i òrgans. 

BL5.1. Reconèixer el concepte actual 
d’immunitat, distingint entre immunitat 
inespecífica i específica. 
 
BL5.2. Descriure les barreres primàries i 
explicar el procés de resposta immune 
inespecífica, analitzant les característiques i 
els mecanismes d’acció de les cèl·lules i 
molècules implicades. 
 
BL5.3. 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 els 
tipus de reacció antigen-anticòs. 
 
BL5.4. Diferenciar les causes de les principals 
anomalies del sistema immune i relacionar-les 
amb algunes de les patologies més freqüents, 
entre estes el càncer, així com amb els seus 
efectes sobre la salut i la seua possible 
prevenció i tractament. 
 
BL5.5. Reconèixer les característiques del VIH, 
el seu cicle de desenrotllament i vies de 
transmissió i de prevenció de la SIDA, 
considerant la dimensió social d’esta malaltia 
i la no-discriminació per motius de salut. 
 
BL5.6. Discriminar els mecanismes d’acció de 
vacunes i sèrums per a potenciar la immunitat, 
argumentant els avanços de la immunologia i 
enginyeria genètica en la millora de la salut. 
 
BL5.7. Classificar els tipus de trasplantaments, 
descriure els problemes associats a estos, 
identificant les cèl·lules i molècules que 
actuen en el rebuig, i debatre les implicacions 
ètiques i socials en este camp. 
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Bloc 6: Metodologia científica. Curs 2n Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

El coneixement científic com a activitat 
humana en contínua evolució i revisió vinculat 
a les característiques de la societat en cada 
moment històric. 
Contribució de la ciència a la millora de la 

BL6.1. Justificar la influència de la ciència en 
les activitats humanes i en la forma de pensar 
de la societat en diferents èpoques, demostrar 
curiositat i esperit crític cap a les condicions de 
vida dels sers humans, així com respecte a la 
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CSC 
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qualitat de vida i a l’adquisició d’actituds 
crítiques en la presa de decisions 
fonamentades davant dels problemes de la 
societat. 
Característiques bàsiques de la metodologia 
científica. 
Utilització del llenguatge científic en la 
comprensió d’informacions i dades, la 
comunicació de les idees, la discussió raonada 
i l’argumentació sobre problemes de caràcter 
científic. 
Busca, selecció, registrament i interpretació 
d’informació de caràcter científic en diverses 
fonts actualitzades i rigoroses en la matèria 
utilitzant tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
Identificació de preguntes i plantejament de 
problemes que puguen respondre’s per mitjà 
d’investigació científica, formulació 
d’hipòtesis, contrastació i posada a prova a 
través de l’experimentació. 
Aplicació de procediments experimentals, 
control de variables, presa i representació de 
les dades, anàlisi i interpretació d’estes. 
Maneig acurat dels materials i instruments 
bàsics del laboratori i respecte per les normes 
de seguretat en este. 
Elaboració de conclusions, redacció 
d’informes i comunicació de resultats. 
Aplicació de les pautes del treball científic en 
la planificació i realització d’experiències i 
projectes d’indagació sobre distints camps de 
la biologia. 

diversitat natural i cultural i als problemes 
ambientals, realitzar les tasques acadèmiques 
i de la vida quotidiana amb rigor i prendre 
decisions fonamentades davant d’actuacions 
relacionades amb la ciència i la tecnologia. 
 
BL6.2. Reconèixer i utilitzar la terminologia 
conceptual de l’assignatura per a interpretar 
el significat d’informacions sobre fenòmens 
naturals i comunicar les seues idees sobre 
temes de caràcter científic. 
 
BL6.3. Buscar i seleccionar informació sobre 
temes científics de forma contrastada a partir 
de la comprensió i interpretació de textos 
orals i escrits, continus i discontinus, en 
distints mitjans (pàgines web especialitzades i 
institucions científiques i d’investigació i 
divulgació, revistes científiques, 
administracions públiques amb competències 
en ciència i tecnologia, museus científics, 
diaris, enciclopèdies, comunitats de 
pràctiques i xarxes socials) i registrar-la en 
paper o digitalment en dispositius informàtics 
i servicis de la xarxa. 
 
BL6.4. Plantejar problemes rellevants com a 
punt de partida d’una investigació documental 
o experimental, formulant preguntes sobre 
fenòmens naturals i proposar les hipòtesis 
adequades per a contrastar-les a través de 
l’experimentació o l’observació i 
l’argumentació. 
 
BL6.5. Realitzar un treball experimental 
aplicant les destreses del treball científic 
(control de variables, registre sistemàtic 
d’observacions i resultats, etc.), manejar amb 
cura els instruments de laboratori, respectar 
les normes de seguretat en el laboratori i 
interpretar els resultats per a contrastar les 
hipòtesis formulades. 
 
BL6.6. Planificar i gestionar de forma eficaç 
tasques o projectes, fer propostes creatives i 
confiar en les seues possibilitats, descrivint 
accions, recursos, materials, terminis i 
responsabilitats per a aconseguir els objectius 
proposats, mostrar energia i entusiasme 
durant el seu desenrotllament, prenent 
decisions raonades i assumint riscos per a 
transformar les dificultats en possibilitats i 
responsabilitzant-se de les pròpies accions, i 
avaluar el procés i els resultats. 
 
BL6.7. Organitzar un equip de treball 
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distribuint responsabilitats i gestionant 
recursos perquè tots els seus membres 
participen i aconseguisquen metes comunes, 
influir positivament en els altres generant 
implicació en la tasca i utilitzar el diàleg 
igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies actuant amb responsabilitat i 
sentit ètic. 
 
BL6.8. Escriure les conclusions dels seus 
treballs, experiències, investigacions o 
projectes per mitjà de textos prèviament 
planificats, en diversos formats i suports, 
cuidant els aspectes formals i les normes de 
correcció ortogràfica i gramatical segons les 
propietats textuals de cada gènere i situació 
comunicativa, i crear continguts digitals com 
ara documents de text, presentacions 
multimèdia i produccions audiovisuals amb 
sentit estètic i didàctic i un llenguatge no 
discriminatori, utilitzant aplicacions 
informàtiques d’escriptori o servicis del web i 
coneixent com aplicar els diferents tipus de 
llicències. 
 
BL6.9. Exposar en públic les conclusions dels 
seus estudis documentals, experiències o 
projectes de manera clara, ordenada i creativa 
amb el suport de recursos de distinta 
naturalesa (textuals, gràfics, audiovisuals, 
etc.), expressant-se oralment amb una 
pronunciació clara, aplicant les normes de la 
prosòdia i la correcció gramatical per a 
transmetre de forma organitzada els seus 
coneixements amb un llenguatge no 
discriminatori. 
 
BL6.10. Participar en intercanvis comunicatius 
(debats, entrevistes, col·loquis i 
conversacions) de l’àmbit personal, acadèmic 
o social aplicant les estratègies lingüístiques i 
no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de 
la interacció oral i comunicar-se per a construir 
un producte o tasca col·lectiva de forma 
col·laborativa filtrant i compartint informació i 
continguts digitals, seleccionant ferramentes 
TIC, servicis del web social o mòduls en 
entorns virtuals d’aprenentatge i comportar-
se correctament en eixa comunicació per a 
previndre, denunciar i protegir altres 
situacions de risc com el ciberassetjament. 
 
BL6.11. Buscar i seleccionar informació sobre 
els entorns laborals, professions i estudis 
vinculats amb els coneixements del nivell 
educatiu, analitzar els coneixements, 
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habilitats i competències necessàries per al 
seu desenrotllament i comparar-les amb les 
seues aptituds i interessos per a generar 
alternatives davant de la presa de decisions 
vocacionals. 

 

3.3.4 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Els criteris d’avaluació i la seua relació amb els continguts, es poden consultar en la taula 

anterior. També es pot consultar l’apartat 3.3. Reial Decret 1105/2014, de 26 de 

desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic d’Educació Secundària Obligatòria i 

del Batxillerat. 

 

3.3.5 INSTRUMENTS D’EVALUACIÓ 

L'avaluació dels alumnes es realitzarà tenint sempre com a referència les competències 

clau i els criteris d'avaluació programats i contextualitzats per l'àrea. El procés 

d'avaluació dels alumnes es farà de forma contínua i formativa, tenint en compte la seua 

situació de partida i les seues característiques individuals, això ens servirà per conèixer 

en cada moment el grau d'adquisició de les competències clau per part dels alumnes, 

així com d'assoliment dels objectius generals de l'etapa i els específics de l'àrea de 

Biologia i Geologia. 

 

Per a dur a terme aquesta avaluació utilitzarem els següents instruments: 

 

Observació sistemàtica a classe 

 Hàbits de treball: portar el material a classe, entrega puntual dels treballs, 

presentació dels treballs. 

 Actitud i comportament: faltes d'assistència i retards no justificats, interès, 

atenció, participació i esforç. 

 Respecte per les normes de treball i seguretat al laboratori i aula.  

 Portar el material.  

Produccions pròpies de l’alumnat 

 Quadern de l'alumne: continguts complets, vocabulari, faltes d’ortografia, 

correccions, anotacions, ordre i neteja.  

 Expressió escrita i exposició oral de treballs. 

 Documents informàtics realitzats a través d’aules i/o presentacions a classe.  

 Informes i memòries del laboratori.  
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Proves especifiques 

 Proves.  

 Exposicions. 

 Interpretació de dades, gràfics, imatges, etc.  

 Recerca i manipulació de la informació. 

 

NOTA: Les faltes greu de disciplina i els parts d’amonestament comporten la pèrdua del 

dret a participar en les eixides i excursions organitzades per aquest departament. 

 

3.3.6 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Proves escrites  90% 

Activitats de classe, pràctiques i actitud  10% 

Proves escrites inclouran el mateix tipus d’exercicis que les proves de la EVAU, es a dir, 

qüestions concretes, alguna qüestió més extensa, gràfiques, fotografies de microscòpia, 

esquemes, dibuixos, problemes de genètica, etc. 

A juny es farà un examen final que inclourà tota la matèria del curs. Aquest servirà de 

repàs i pràctica per a la EVAU, així mateix com per a modular la nota definitiva  del curs, 

per l’alumne. 

Per a obtindré la qualificació final es realitzarà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, 

per aprovar l’assignatura s’haurà d’obtindre una qualificació de 5 punts o superior.  

 

A partir d’un 20% de faltes d'assistència no justificades, suposarà la pèrdua del dret 

d’avaluació continua, conservant el dret als exàmens finals i extraordinaris. 

 

Recuperació de l’assignatura  

Si un alumne/a suspèn algunes de les proves i/o activitats, serà el propi docent el que 

determine de quina manera es pot recuperar. Es podran facilitar activitats de reforç i 

recuperació, i/o la repetició de la prova per comprovar que finalment, els continguts han 

sigut assolits. Per tant, criteri de cada docent, es faran les recuperacions, proves o 

treballs que siguen oportuns al llarg dels trimestres, per facilitar que l’alumnat que 

recupere i puga assolir els objectius de l’assignatura. 

 

La prova extraordinària de juliol  per als alumnes que no hagen superat la matèria en què 

està matriculat o de cursos anteriors (pendents) versarà sobre els aspectes bàsics del 

currículum d’aquelles unitats estudiades al llarg de l’any didàctic corresponent. Aquests 

aspectes bàsics coincideixen amb els continguts mínims de la present programació. 
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3.3.7 METODOLOGÍA I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES  

Es pretén continuar amb les estratègies dissenyades per a cursos anteriors on, partint de 

la motivació i interrogants inicials es conclou amb l’adquisició dels suficients continguts 

científics desenvolupats per a cada nucli temàtic. 

La concreció dels principis metodològics és la següent: 

1.- Les idees i coneixements previs són el punt de partida per a aconseguir un 

aprenentatge significatiu. 

2.- Canvi conceptual dels esquemes de coneixement si fóra necessari. 

3.- Destacar les idees fonamentals de la unitat. 

4.- Seleccionar els continguts bàsics. 

5.- Desenvolupament de continguts sota un plantejament didàctic que inclou: 

5.1.- Creació de grups de treball. 

5.2.- Resolució de qüestions. 

5.3.- Elaboració d'informes. 

5.4.- Plantejament de problemes que incentiven la creativitat personal. 

5.5.- Utilització de mitjans audiovisuals i informàtics que recolzen els continguts. 

5.6.- Pràctiques de laboratori i / o sortides al camp si és possible. 

 

3.3.8 MESURES PER A LA INCLUSIÓ 

L’atenció a la diversitat és centrarà en 4 punts: 

 

1. Iniciar l'aprenentatge a partir dels coneixements previs; o siga, el que els alumnes i 

alumnes ja coneixen sobre la matèria. La manera més fàcil de detectar-los és a través un 

test inicial i d’una posada en comú. 

2. Diversificar les activitats al llarg de cada unitat. Tots els alumnes i alumnes han de ser 

capaços de realitzar activitats com identificar situacions problemàtiques, plantejar i 

solucionar problemes, discutir punts de vista, emetre hipòtesi, analitzar resultats i 

formular conclusions. 

3. Realitzar treballs de manera cooperativa i grupal. Aquest planejament s'aconsegueix 

a través de grups flexibles i permet un repartiment de rols en què les diferents capacitats 

dels alumnes i alumnes, juntament amb els seus interessos. La tasca realitzada en l'equip 

per cada individu no és dilueix en l'anonimat, sinó que queda valorada i ressaltada per 

tots els altres companys i companyes. 

4. Finalment, programar activitats variades de reforç, consolidació i ampliació, segons 

és tracte de: 

- alumnes i alumnes que no aconsegueixen els objectius mínims proposats. 

- alumnes i alumnes que els aconsegueixen en grau elemental en el temps 

ordinari. 

- alumnes i alumnes que superen aquells en un breu temps. 
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3.3.9 UNITATS DIDÀCTIQUES  

Els blocs de continguts es distribueixen en les següents unitats didàctiques.  

1. Bioelements i biomolècules inorgàniques. 

2. Glúcids. 

3. Lípids. 

4. Proteïnes. 

5. Àcids nucleics  

6. Tècniques d’estudi de la cèl·lula. L’embolcall cel·lular 

7. La cèl·lula eucariota: estructura i orgànuls no membranosos 

8. La cèl·lula eucariota: orgànuls membranosos 

9. La cèl·lula eucariota: el nucli cel·lular 

10. Divisió cel·lular. 

11. La cèl·lula Procariota. 

12. Metabolisme i enzims. 

13. El Catabolisme. 

14. L’Anabolisme 

15. Fonaments de la genètica 

16. La base molecular de l’herència               . 

17. L’expressió del missatge genètic 

18. Enginyeria genètica.  

19. Mutacions i evolució. 

20. Microorganismes. Concepte i diversitat 

21 .Microorganismes. Ecologia i diversitat 

22. Microorganismes i Biotecnologia 

23. El Sistema Immunitari 

24. Processos immunitaris normals i alterats 

 

b) Temporalització  

Avaluacions Unitats didàctiques 

Primera 1-5 

Segona 6-14 

Tercera 15-24 

 

3.3.10 ELEMENTS TRANSVERSALS  

Elements transversals treballats en el 2n curs de batxillerat en l’assignatura de Biologia, 

es poden consultar en l’apartat 3.1.10 de la present programació, ja que son els 

mateixos als treballats en el primer curs de batxillerat.  
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4. PROGRAMACIONS D’ÀMBIT CIÉNTIFIC PER A LA FORMACIÓ 

PROFESSIONAL BÀSICA 

4.1 1r AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS 

4.1.1 INTRODUCCIÓ 

El mòdul professional Ciències Aplicades I forma part dels mòduls associats als blocs 

comuns dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica. En aquest mòdul es 

desenrotllaran competències de les matèries comuns de Ciències Aplicades, les quals 

inclouen les següents matèries: 

1. Matemàtiques aplicades al context personal i d’aprenentatge d’un camp 

professional. 

2. Ciències aplicades al context personal i d’aprenentatge d’un camp professional 

 La programació i el desenvolupament didàctic del mòdul professional Ciències 

Aplicades I d’aquesta programació l’associarem al cicle formatiu de formació 

professional bàsica en Agrojardineria i Composicions Florals. 

El mòdul professional de Ciències aplicades II té una duració de 158 hores, distribuïdes 

en 5 hores setmanals durant 32 setmanes aproximadament, i pertany al 1r curs del cicle 

formatiu.  

L’estructura del susdit mòdul professional vindrà expressada en resultats 

d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts. 

Aquest mòdul contribueix a alcançar les competències per a l’aprenentatge permanent 

i conté la formació per a que l’alumne siga conscient tant de la seua pròpia persona com 

del medi que l’envolta. 

El continguts d’aquest mòdul contribueixen a afiançar i aplicar hàbits saludables en tots 

els aspectes de la seua vida quotidiana. També es consideren adequats per a la superació 

de la corresponent prova d’accés en cas que l’alumnat desitge continuar els estudis i 

vulga incorporar-se als cicles formatius de grau mitjà. 

També utilitza el llenguatge operacional de les matemàtiques en la resolució de 

problemes de distinta naturalesa, aplicades a qualsevol situació, ja siga vida quotidiana 

o en la vida laboral. 

L’estratègia d’aprenentatge per a l’ensenyament d’aquest mòdul què integra a les 

diferents assignatures com les matemàtiques, química, biologia i geologia s’enfocarà als 

conceptes principals i principis de les ciències, involucrant als estudiants en la solució de 

problemes senzills i altres tasques significatives, i els permeta treballar de manera 



 Departament de Biologia i Geologia 

156 
 

autònoma per construir el seu propi aprenentatge i culminar en resultats reals generats 

per ells mateix. 

4.1.2 OBJECTIUS 

 A continuació es detallaran els objectius generals del cicle i les competències del cicle, 

a la consecució dels quals contribueix la formació del mòdul Ciències Aplicades I.  

Els objectius específics de cada mòdul s’expressen en termes de resultats 

d’aprenentatge i els seus criteris d’avaluació, aquests objectius els vorem en l’apartat 

corresponent a “Organització dels continguts”. No obstant un objectiu primordial 

d’aquest mòdul és afavorir la transició des del sistema educatiu al món labora.  

Objectius generals de cicle 

La formació del mòdul contribueix a alcançar els següent objectius del cicle formatiu:  

 Comprendre els fenòmens que esdevenen en l’entorn natural mitjançant el 

coneixement científic com un saber integrat, així com  conèixer i aplicar els 

mètodes per identificar i resoldre problemes bàsics en els diversos camps del 

coneixement i l’experiència. 

 Desenrotllar habilitats per formular, plantejar, interpretar i resoldre problemes, 

aplicar el raonament de càlcul matemàtic per desenvolupar-se en la societat, en 

l’entorn laboral i gestionar els seus recursos econòmics. 

 Identificar i comprendre els aspectes bàsics de funcionament del cos humà i 

posar-los en relació amb la salut individual i col·lectiva i valorar la higiene i la 

salut per permetre el desenvolupament i fiançament d’hàbits saludables de vida 

en funció de l’entorn en el qual es troba. 

 Desenvolupar hàbits i valors acords en la conservació i sostenibilitat del 

patrimoni natural, comprenent la iteració entre els essers vius i el medi natural 

per valora les conseqüències que es deriven de l’acció humana sobre l’equilibri 

mediambiental.  

 Desenvolupar les destreses bàsiques de les fonts d’informació utilitzant amb 

sentit crític les tecnologies de la informació i de la comunicació per obtenir i 

comunicar informació en l’entorn personal, social o professional. 

 

4.1.3 COMPETENCIES DEL CICLE DE FORMACIÓ PROFESIONAL  

La formació del mòdul contribueix a alcançar les següent competències del cicle 

formatiu:  

 Resoldre problemes predictibles relacionats amb el seu entorn físic, social, 

personal i productiu, utilitzant el raonament científic i els elements 

proporcionats per les ciències aplicades i socials. 
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 Actuar de forma saludable en distints contextos quotidians que enamorisquen el 

desenvolupament personal i social, analitzant hàbits i influències positives per a 

la salut humana. 

 Valorar actuacions encaminades a la conservació del medi ambient diferenciant 

les conseqüències quotidianes què puguen afectar al seu equilibri. 

 Obtenir i comunicar informació destinada a l’autoaprenentatge i al seu ús en 

distints contextos del seu entorn personal, social o professional mitjançant 

recursos al seu abast i als propis de les tecnologies de la informació i la 

comunicació.  

 Interpretar manuals d'ús de màquines, equips, estris i instal·lacions. 

 Comprendre els fenòmens que esdevenen en l'entorn natural mitjançant el 

coneixement científic com un saber integrat, així com conèixer i aplicar els 

mètodes per identificar i resoldre problemes bàsics en els diversos camps del 

coneixement i de l'experiència. 

 Desenvolupar habilitats per a formular, plantejar, interpretar i resoldre 

problemes aplicar el raonament de càlcul matemàtic per desenvolupar-se en la 

societat, en l'entorn laboral i gestionar els seus recursos econòmics. 

 Desenvolupar hàbits i valors d'acord amb la conservació i sostenibilitat del 

patrimoni natural, comprenent la interacció entre els éssers vius i el medi natural 

per a valorar les per a la protecció personal, evitant conseqüències que es 

deriven de l'acció humana sobre l'equilibri mediambiental. 

 Comparar i seleccionar recursos i ofertes formatives existents per a 

l'aprenentatge al llarg de la vida per adaptar-se a les noves situacions laborals i 

personals. 

 Desenvolupar la iniciativa, la creativitat i l'esperit emprenedor, així com la 

confiança en si mateix, la participació i l'esperit crític per a resoldre situacions i 

incidències tant de l'activitat professional com de la personal. 

 Relacionar els riscos laborals i ambientals amb l'activitat laboral amb el propòsit 

d'utilitzar les mesures preventives corresponents per a la protecció personal, 

evitant danys a les altres persones i en el medi ambient. 

 

4.1.4 CONTINGUTS  

Els continguts del mòdul professional Ciències Aplicades I estan tipificats en el DECRET 

185/2014, de 31 d’octubre, del Consell.  

Atenent als resultats d’aprenentatge del mòdul i als criteris d’avaluació corresponents s’han 

definit uns continguts per a cadascun d’estos, el quals enumerarem en l’apartat «3.2. Elements 

curriculars de cada unitat de treball». 
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4.1.5 SEQÜENCIACIÓ DE LES UNITATS DE TREBALL  

De l’anàlisi i estudis dels continguts s’ha considerat oportú dividir el mòdul en 12 

unitats de treball. 

 

Unitats de Treball: Títol Trimestre Hores 

UT1: Nombres naturals, enters i potències. 

UT2: Nombres reals i proporcionalitat. 

UT3: Àlgebra i successions. 

UT4: El laboratori i la mesura de magnituds. 

UT5: La matèria en la naturalesa. 

UT6: Mescles i substàncies pures. 

UT7: Elements i compostos químics. 

UT8: Manifestacions de l’energia. 

UT9: Nivells d’organització, funció de nutrició i excreció. 

UT10: Funció de relació. 

UT11: Funció de reproducció. Salut i malaltia.  

UT12: Alimentació saludable. 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

              1 

20 

20 

20 

15 

15 

10 

10 

13 

10 

5 

10 

       10 
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4.1.6 ELEMENTS CURRICULARS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES  

UNITAT DE TREBALL  1 
NOMBRES NATURALS, 
ENTERS I POTÈNCIES 

TEMPS 
ESTIMAT 

20 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 Resolució de problemes per mitjà d’operacions bàsiques 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 S’han identificat els distints tipus de nombres i s’han 
utilitzat per interpretar adequadament la 
informació quantitativa. 

● S’han realitzat càlculs amb eficàcia, bé mitjançant 
càlcul mental o mitjançant algoritmes de llapis i 
calculadora (física o informàtica).  

● S’han utilitzat els TIC com a font de recerca 
d’informació. 

● S’ha operat amb potències d’exponent natural i 
enter aplicant les propietats.  

● S’ha utilitzat la notació científica per representar i 
operar amb nombres molt grans o  molt xicotets. 

 

 Reconeixement i diferenciació dels 
distints tipus de nombres. 
Representació en la recta real. 

 Utilització de la jerarquia de les 
operacions. 

 Ús del parèntesi en càlculs que 
impliquen les operacions de suma, 
resta, producte, divisió i potència. 

 Interpretació i utilització dels 
nombres reals i les operacions en 
diferents contextos. Notació més 
adequada en cada cas. 
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UNITAT DE TREBALL  2 
NOMBRES REALS I 

PROPORCIONALITAT 

TEMPS ESTIMAT 

20 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 Resolució de problemes per mitjà d’operacions bàsiques: 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● S’han representat els distints nombres 
reals sobre la recta numèrica. 

● S’ha caracteritzat la proporció com 
expressió matemàtica. 

● S’han comparat magnituds establint el 
seu tipus de proporcionalitat. 

● S’ha utilitzat la regla de tres per resoldre 
problemes en els quals intervenen 
magnituds directa i inversament 
proporcionals. 

● S’ha aplicat l’interès simple i compost en 
activitats quotidianes. 

●  
● Proporcionalitat directa i inversa. 
● Aplicació a la resolució de problemes de la 

vida quotidiana. 
● Els percentatges en l’economia. 
● Interès simple i compost. 

 

 

UNITAT 

DE 

TREBALL  

3 ÀLGEBREA I SUCCESSIONS 

TEMPS 

ESTIMAT 

20 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 Resolució d’equacions senzilles 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● S’han concretat propietats o 
relacions de situacions senzilles 
mitjançant expressions 
algebraiques. 

● Progressions aritmètiques i geomètriques. 
● Anàlisi de successions numèriques. 
● Successions recurrents. 
● Les progressions com a successions recurrents. 
● Curiositat i interès per investigar les regularitats, 

les relacions i les propietats que apareixen en 
conjunts de nombres. 
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UNITAT DE TREBALL  4 
EL LABORATORI I LA 

MESURA DE MAGNITUDS 

TEMPS 

ESTIMAT 

15 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 Reconeixement de materials i instal·lacions de laboratori 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● S’han identificat cadascuna de les tècniques 

experimentals que van a realitzar-se. 

● S’han manipulat adequadament els materials 

instrumentals del laboratori. 

● S’han tingut en compte les condicions 

d’higiene i seguretat per a cada una de les 

tècniques experimentals  que van a realitzar-

se. 

● S’han practicat canvis d’unitat de longitud, 

massa i capacitat. 

● S’ha identificat l’equivalència entre unitats de 

volum i capacitat. 

● S’han efectuat mesures en situacions reals 

utilitzant les unitats del sistema mètric 

decimal i utilitzant la notació científica. 

 

● Normes generals de treball en el 

laboratori. 

● Material de laboratori. Tipus i utilitat. 

● Normes de seguretat. 

 

● S’han simplificat expressions 
algebraiques senzilles utilitzant 
mètodes de desenvolupament i 
factorització. 

● s’ha aconseguit resoldre problemes 
de la vida quotidiana en els quals es 
precisa el plantejament i resolució 
d’equacions de 1r grau. 

● S’han resol problemes senzills 
utilitzant el mètode gràfic i les TIC. 

● Traducció de situacions del llenguatge verbal a 
l’algebraic. 

● Transformació d’expressions algebraiques. 
Igualtats notables. 

● Desenrotllament i factorització d’expressions 
algebraiques. 

● Resolució d’equacions de primer grau amb una 
incògnita. 

● Resolució de problemes per mitjà de la utilització 
d’equacions. 
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UNITAT DE 

TREBALL  
5 

LA MATÈRIA EN LA 

NATURALEZA 

TEMPS ESTIMAT 

15 h. 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 Identificació de les formes de la matèria 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● S’han descrit les propietats de la 

matèria. 

● S’ha identificat la denominació dels 

canvis d’estat de la matèria. 

● S’han identificat amb exemples senzills 

diferents sistemes materials 

homogenis i heterogenis. 

● S’han identificat els diferents estats 

d’agregació en els es presenta la 

matèria utilitzant models cinètics per 

explicar els canvis d’estat. 

● S’han identificat sistemes materials 

relacionant-los amb el seu estat en la 

naturalesa. 

● S’han reconegut els distints estats 

d’agregació d’una substància donades 

la seua temperatura de fusió i ebullició. 

● S’han establert diferències entre 

ebullició i evaporació utilitzant 

exemples senzills. 

● Unitats de longitud: el metre, múltiples i 

submúltiples. 

● Unitats de capacitat: el litre, múltiples i 

submúltiples. 

● Unitats de massa: el gram, múltiples i 

submúltiples. 

● Matèria. Propietats de la matèria. Sistemes 

materials. 

● Sistemes materials homogenis i heterogenis. 

● Naturalesa corpuscular de la matèria. Teoria 

cinètica de la matèria. 

● Classificació de la matèria segons el seu 

estat d’agregació i composició. 

● Canvis d’estat de la matèria. 

● Temperatura de fusió i d’ebullició. 

● Concepte de temperatura. 

● Diferència d’ebullició i evaporació. 

● Notació científica. 

 

 

 

 

 

 

 



 Departament de Biologia i Geologia 

163 
 

 

UNITAT DE 

TREBALL  

6 
MESCLES I SUBSTÀNCIES 

PURES 

TEMPS ESTIMAT 

10 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 Separació de mescles i substàncies 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

● S’ha identificat i descrit allò que es 
considera substància pura i mescla. 

● S’han establert les diferències 
fonamentals entre mescles i compostos. 

● S’han seleccionat d’un llistat de 
substàncies, les mescles, els compostos i 
els elements químics. 

● S’han aplicat de forma pràctica diferents 
separacions de mescles per mètodes 
senzills. 

 

● Diferència entre substàncies pures i 
mescles. 

● Tècniques bàsiques de separació de 
mescles: decantació, cristal·lització i 
destil·lació. 

● Classificació de les substàncies pures. 
Taula periòdica. 

● Diferència entre elements i compostos. 
● Diferència entre mescles i compostos. 
● Materials relacionats amb el perfil 

professional. 

UNITAT DE TREBALL  7 
ELEMENTS I COMPOSTS 

QUÍMICS 

TEMPS 

ESTIMAT 

10 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 Reconeixement de materials i instal·lacions de laboratori 

 Separació de mescles i substàncies 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

 

● S’han discriminat els processos físics i químics. 

● S’han descrit les característiques generals 
bàsiques de materials relacionats amb les 
professions, utilitzant les TIC. 

● S’ha treballat en equip en la realització de tasques. 

 

● Reactius. Utilització, 
emmagatzematge i classificació. 

● Tècniques d’observació òptiques. 
Microscopi i lupa binocular. 

● Elements més importants de la 
taula periòdica i ubicació. 
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UNITAT DE TREBALL  8 
MANIFESTACIONS DE 

L’ENERGIA 

TEMPS 

ESTIMAT 

13 h. 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 Reconeixement de l’energia en els processos naturals 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● S’han identificat situacions de la vida quotidiana en 
les quals queda de manifest la intervenció de 
l’energia. 

● S’han reconegut diferents fons d’energia. 

● S’han establert grups de fons d’energia renovable i 
no renovable. 

● S’han mostrat els avantatges i inconvenients 
(obtenció, transport i utilització) de les fons 
d’energia renovables i no renovables, utilitzant les 
TIC. 

● S’han aplicat canvis d’unitats de l’energia. 

● S’han mostrat en diferents sistemes la conservació 
de l’energia. 

● S’han descrit processos relacionats amb el 
manteniment de l’organisme i de la vida en els quals 
s’aprecia clarament el paper de l’energia. 

● Manifestacions de l’energia en la 
naturalesa: terratrèmols, tsunamis, 
volcans, riuades, moviment de les aspes 
d’un molí i energia elèctrica obtinguda a 
partir dels salts d’aigua en els rius, entre 
d’altres. 

● L’energia en la vida quotidiana. 
● Distints tipus d’energia. 
● Transformació de l’energia. 
● Energia, calor i temperatura. Unitats. 
● Fonts d’energia renovables i no 

renovables. 
● Fonts d’energia utilitzades pels sers 

vius. 
● Conservació de les fonts d’energies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Propietats més importants dels 
elements bàsics. 
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UNITAT DE TREBALL  9 
NIVELLS D’ORGANITZACIÓ, FUNCIÓ DE 

NUTRICIÓ I EXCRECIÓ 

TEMPS 

ESTIMAT 

10 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 Localització d’estructures anatòmiques bàsiques 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● S’han identificat i descrit els òrgans 
que configuren el cos humà, i se’ls 
ha associat al sistema o aparell 
corresponent. 

● S’ha relacionat cada òrgan, sistema 
i aparell a la seua funció i s’han 
ressenyat els seus associacions. 

● S’ha descrit la fisiologia del procés 
de nutrició. 

● S’ha detallat la fisiologia del procés 
d’excreció. 

● S’han utilitzat eines informàtiques 
per descriure adequadament els 
aparells i sistemes. 

 

● Nivells d’organització de la matèria viva. 
● Procés de nutrició: en què consisteix, quins 

aparells o sistemes hi intervenen, funció de 
cada un, integració d’estos. 

● Procés d’excreció: en què consisteix, quins 
aparells o sistemes hi intervenen, funció de 
cada un, integració d’estos. 

● Procés de reproducció: en què consisteix, quins 
aparells o sistemes hi intervenen, funció de 
cada un, integració d’estos. 
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UNITAT DE 

TREBALL  
10 

FUNCIÓ DE 

RELACIÓ 

TEMPS 

ESTIMAT 

5 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 Localització d’estructures anatòmiques bàsiques 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● S’han identificat i descrit els òrgans que configuren el 
cos humà, i se’ls ha associat al sistema o aparell 
corresponent. 

● S’ha relacionat cada òrgan, sistema i aparell a la seua 
funció i s’han ressenyat els seus associacions. 

● S’ha detallat com funciona el procés de relació. 

● S’han utilitzat eines informàtiques per descriure 
adequadament els aparells i sistemes. 

 

● Procés de relació: en què 
consisteix, quins aparells o 
sistemes hi intervenen, 
funció de cada un, integració 
d’estos. 

 

UNITAT DE TREBALL  11 
FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ, 

SALUT I MALALTIA 

TEMPS 

ESTIMAT 

10 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 Diferenciació entre salut i malaltia 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● S’han identificat i descrit els òrgans que configuren el 
cos humà, i se’ls ha associat al sistema o aparell 
corresponent. 

● S’ha relacionat cada òrgan, sistema i aparell a la seua 
funció i s’han ressenyat els seus associacions. 

● S’ha descrit la fisiologia del procés de reproducció. 

● S’han utilitzat eines informàtiques per descriure 
adequadament els aparells i sistemes. 

● La salut i la malaltia. 
● El sistema immunitari. 
● Cèl·lules que intervenen en 

la defensa contra les 
infeccions. 

● Higiene i prevenció de 
malalties. 

● Malalties infeccioses i no 
infeccioses. 

● Tipus de malalties 
infeccioses més comunes. 

● Les vacunes. 
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● S’han identificat situacions de salut i de malaltia per 
a les persones. 

● s’han descrit els mecanismes encarregats de la 
defensa de l’organisme. 

● S’han identificat i classificat les malalties infeccioses i 
no infeccioses més comunes en la població, i 
reconeixent les causes, la prevenció i els tractaments. 

● S’han relacionat els agents que causen les malalties 
infeccioses habituals amb el contagi produït. 

● S’ha entès l’acció de les vacunes, antibiòtics i altes 
aportacions de la ciència mèdica per al tractament i 
prevenció de malalties infeccioses. 

● S’ha reconegut el paper que tenen les campanyes de 
vacunació en la prevenció de malalties infeccioses . 
Descriure adequadament els aparells i sistemes. 

● S’ha descrit el tipus de donacions que existeixen i els 
problemes que es produeixen en els trasplantes. 

● S’han reconegut situacions de risc per ala salut 
relacionades amb el seu entorn professional més 
proper. 

● S’han dissenyat pautes d’hàbits saludables 
relacionats amb situacions quotidianes. 

● Trasplantaments i donacions 
de cèl·lules, sang i òrgans. 

● Malalties de transmissió 
sexual. Prevenció. 

● La salut mental: prevenció 
de drogodependències i de 
trastorns alimentaris. 

 

 

UNITAT DE TREBALL  12 
ALIMENTACIÓ 

SALUDABLE 

TEMPS 

ESTIMAT 

10 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 Elaboració de menús i dietes 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● S’ha discriminat entre procés de nutrició i el d’alimentació. 

● S’han diferenciat els nutrients necessaris per al manteniment de 
la salut. 

● S’ha reconegut la importància d’una bona alimentació i de 
l’exercici físic en la cura del cos humà. 

● S’han relacionat les dietes amb la salut, diferenciant entre les 
necessàries per al manteniment de la salut i les que poden 
conduir a un detriment de la mateixa. 

● Aliments i nutrients, tipus i 
funcions. 

● Alimentació i salut. 
● Hàbits alimentaris 

saludables. 
● Estudi i elaboració de 

dietes. 
● Reconeixement de 

nutrients presents en certs 
aliments, discriminació 
dels nutrients. 
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● s’ha realitzat el càlcul sobre balanços calòrics en situacions 
habituals del seu entorn. 

● S’ha calculat el metabolisme basal i els seus resultats s’han 
representat en un diagrama, establint comparacions i 
conclusions. 

● S’han elaborat menús per a situacions concretes, investigant en 
la xarxa les propietats dels aliments. 

Representació en taules o 
en murals. 

● Resultats i les seues 
desviacions típiques. 

● Aplicacions de salut 
alimentària en entorn de 
l’alumne. 

 

4.1.7 ELEMENTS TRANSVERSALS  

Tots els mòduls professionals del cicle contribuiran a la consecució de les següents 

competències de caràcter transversal:  

● Treball en equip.  

● Prevenció de riscos laborals. 

● Emprenedoria. 

● Activitat empresarial. 

● Orientació laboral de l’alumnat. 

● Comprensió lectora. 

● Expressió oral i escrita. 

● Comunicació audiovisual. 

● Tecnologies de la informació i la comunicació. 

● Educació per a la igualtat entre els sexes. . 

● Educació per a la salut. . 

● Educació moral i cívica.  

● Educació del consumidor. 

● Educació ambiental. 

 

4.1.8 METODOLOGIA  

 

La metodologia fa referència al concepte de “com ensenyar?”. Aquesta serà activa, 

dialogal, participativa, dinàmica i motivadora. 

● Activa: es desitja que l’alumnat mostra una actitud activa. 

● Dialogal: les classes no han de ser un monòleg per part del professor. 

● Grupal: inicialment les classes van dirigides a tot l’alumnat en conjunt. Més 

endavant, si fóra necessari, es prendrien accions individuals. 

● Participativa: l’alumnat ha de participar en tot moment, preguntar al professor, 

consultar amb els companys. 

● Dinàmica: s’ha d’avançar en els continguts, no podem  quedar-nos estancats en 

qualsevol moment de la classe, bé en l’explicació, bé en el exercicis. 
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● Motivadora: atraure en tot moment l’atenció de l’alumnat. En ocasions es millor 

interrompre les explicacions teòriques i començar amb les pràctiques per atraure 

l’atenció de l’alumnat. 

Amb tot açò es pretén que l’alumnat tinga un visió global i coordinada dels processos 

productius en els quals haurà de intervenir com a professional. 

Estratègies metodològiques  

El desenvolupament metodològic del mòdul serà en línies generals, com s’indica a 

continuació: 

 Ubicació de la unitat de treball, tractant de motivar i despertar la curiositat de 

l’alumnat, analitzaré els coneixements previs de l’alumnat amb una pluja de 

preguntes. 

 Exposició de la  unitat de treball acompanyada sempre d’exemples i activitats per 

a que l’alumnat comprenia els conceptes exposats. 

 Una vegada acabada l’exposició de la unitat de treball, desenvoluparé activitats de 

consolidació (individuals o en xicotets grups) perquè l’alumnat afiance els 

conceptes vistos en la unitat. 

 Crearé debats (si s’escau) sobre les distintes solucions als problemes que done 

l’alumnat, analitzant els avantatges i inconvenients que pogueren tenir les 

distintes solucions. 

 Realització d’un control al final de l’explicació de la unitat de treball. 

 

Els treballs en grup ens permetran habituar a l’alumnat al treball en equip, a fomentar 

la presa de decisions, a respectar les decisions de la resta d’integrants del grup. En 

definitiva, tractarem de simular un equip de treball existent. 

Amb la realització de debats a classe es pretén potenciar l’expressió oral, la comunicació 

i la participació activa en el procés educatiu. 

Facilitaré el contingut de les unitats de treball a l’alumnat, estos seran més que suficients 

per superar positivament el mòdul. També es facilitarà una bibliografia acord amb els 

continguts de cada unitat de treball per ampliar coneixements per part de l’alumat més 

avantatjat. 

Recursos metodològics 

o Equipament informàtic:  
 Connexió Internet. 
 Accés a un servidor on emmagatzemar pràctiques, apunts, 

tutories, ... amb usuari i contrasenya individual. 
o Programari mínim:  

 Sistema operatiu Lliurex i totes les aplicacions que venen 
instal·lades per defecte. 
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o Materials escrits: 
 Notacions i apunts aportats pel professor. 
 Bibliografia relacionada amb els continguts. 

o Material digital: 
 Ús de la plataforma Aules per impartir les classes. 

o Altres recursos: 
 Projector. 
 Pissarra plàstica i retoladors la tinta dels quals es puga esborrar. 
 Internet. (TIC, fòrums, xats, etc,) 
 Suports d’emmagatzemament. 

 
 

4.1.9 CRITERIS D’AVALUACIÓ  

Els criteris d’avaluació es poden consultar en l’apartar 4.1.6 para cadascuna de les 
unitats didàctiques programades.  

Para cada unitat de treball s’han definit uns criteris d’avaluació específics, la consecució 
dels quals suposarà la consecució del objectius didàctics del mòdul, definits en resultats 
d’aprenentatge, i contribuiran a la consecució dels objectius i competències generals del 
cicle. 

L’avaluació serà contínua, personalitzada i integral.  

 Contínua. Està present en tots el moments del procés formatiu. 

 Personalitzada. Valora el procés seguit per cada alumne des del punt de 
partida. 

 Integral. S’aplica a tots el elements que intervenen en el procés formatiu, en 
les seues vessants organitzatives, educatives i socials. 

4.1.10 INTRUMENTS D’AVALUACIÓ  

Respon a la pregunta “ com s’ha d’avaluar?”. 

 Exàmens escrits o per ordinador. (Al menys un per unitat de treball). 

 Exercicis a casa (de cada unitat de treball). 

 Treballs individuals, en equip i participació en classe. 

 Observació del professor (mitjançant l’anotació diària en fitxes individuals 
aspectes com l’assistència, puntualitat, interès, participació, treball en equip, 
a més a més, la correcta resolució dels exercicis. 

 Assistència a classe. 

 Exàmens auxiliars de recuperació o treballs complementaris. 
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4.1.11 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 Descripció % 

Exàmens 

50% 
Exàmens i controls 50% 

Actitud 

15% 

Assistència, puntualitat, interès, 

participació, responsabilitat, 

iniciativa, col·laboració, organització 

20% 

Activitats 

35% 

Exercicis casa 10% 

Exercicis classe 10% 

Llibreta 10% 

La assistència a classe és obligatòria, per tant per cada falta d’assistència no justificada 
descomptarem 0,2 punts de la nota total del mòdul. 

 

4.2 2n AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS 

4.2.1 INTRODUCCIÓ 

El mòdul professional Ciències Aplicades II forma part dels mòduls associats als blocs 

comuns dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica. En aquest mòdul es 

desenrotllaran competències de les matèries comuns de Ciències Aplicades, les quals 

inclouen les següents matèries: 

1. Matemàtiques aplicades al context personal i d’aprenentatge d’un camp 

professional. 

2. Ciències aplicades al context personal i d’aprenentatge d’un camp professional 

La programació i el desenvolupament didàctic del mòdul professional Ciències Aplicades 

II d’aquesta programació l’associarem al cicle formatiu de formació professional bàsica 

en Agrojardineria i Composicions Florals. 

El mòdul professional de Ciències aplicades II té una duració de 192 hores, distribuïdes 

en 6 hores setmanals durant 32 setmanes aproximadament, i pertany al 2on curs del 

cicle formatiu.  

L’estructura del susdit mòdul professional vindrà expressada en resultats 

d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts. 

Aquest mòdul contribueix a alcançar les competències per a l’aprenentatge permanent 

i conté la formació per a que l’alumne siga conscient tant de la seua pròpia persona com 

del medi que l’envolta. 
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El continguts d’aquest mòdul contribueixen a afiançar i aplicar hàbits saludables en tots 

els aspectes de la seua vida quotidiana. També es consideren adequats per a la superació 

de la corresponent prova d’accés en cas que l’alumnat desitge continuar els estudis i 

vulga incorporar-se als cicles formatius de grau mitjà. 

També utilitza el llenguatge operacional de les matemàtiques en la resolució de 

problemes de distinta naturalesa, aplicades a qualsevol situació, ja siga vida quotidiana 

o en la vida laboral. 

L’estratègia d’aprenentatge per a l’ensenyament d’aquest mòdul què integra a les 

diferents assignatures com les matemàtiques, química, biologia i geologia s’enfocarà als 

conceptes principals i principis de les ciències, involucrant als estudiants en la solució de 

problemes senzills i altres tasques significatives, i els permeta treballar de manera 

autònoma per construir el seu propi aprenentatge i culminar en resultats reals generats 

per ells mateix. 

4.2.2 OBJECTIUS  

A continuació es detallaran els objectius generals del cicle i les competències del cicle, a 

la consecució dels quals contribueix la formació del mòdul Ciències Aplicades II.  

Els objectius específics de cada mòdul s’expressen en termes de resultats 

d’aprenentatge i els seus criteris d’avaluació, aquests objectius els vorem en l’apartat 

corresponent a “Organització dels continguts”. No obstant un objectiu primordial 

d’aquest mòdul és afavorir la transició des del sistema educatiu al món labora.  

Els objectius generals de cicle es poden consultar en l’apartat 4.1.3 de la present 

programació.  

4.2.3 COMPETÈNCIES GENERALS DEL CICLE DE FORMACIÓ PROFESIONAL  

Les competències es poden consultar en l’apartat 4.1.4 de la present programació. 

4.2.4 CONTINGUTS  

Els continguts del mòdul professional Ciències Aplicades I estan tipificats en el DECRET 

185/2014, de 31 d’octubre, del Consell.  

Atenent als resultats d’aprenentatge del mòdul i als criteris d’avaluació corresponents s’han 

definit uns continguts per a cadascun d’estos, el quals enumerarem en l’apartat «3.2. Elements 

curriculars de cada unitat de treball». 
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4.2.5 SEQÜENCIACIÓ DE LES UNITATS DE TREBALL  

De l’anàlisi i estudis dels continguts s’ha considerat oportú dividir el mòdul en 12 

unitats de treball. 

Unitats de Treball: Títol Trimestre Hores 

UT1: Equacions i sistemes en situacions quotidianes 

UT2: Mètode científic 

UT3:Aplicació de tècniques físiques i químiques, aplicacions al laboratori 

UT4:. Reaccions químiques 

UT5: : Energia. 

UT6:. : Mesures en figures geomètriques 

UT7: Moviment i força 

UT8: Relleu i paisatge 

UT9 :Medi ambient i la seua contaminació 

UT10: Desenvolupament sostenible 

UT11: Interpretació de gràfics i estadística. 

UT12: Energia elèctrica 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

1 

20 

10 

10 

15 

15 

10 

10 

13 

10 

5 

10 

10 

 

 

 

4.2.6 ELEMENTS CURRICULARS DE CADA UNITAT DIDÀCTICA  

UNITAT DE 

TREBALL  
1 

Equacions i 

Sistemes 

TEMPS ESTIMAT 

20 h. 

 

ESTANDARDS D’APRENENTATGE 

 a) S'han utilitzat identitats notables en les operacions amb polinomis b) S'han obtingut 

valors numèrics a partir d'una expressió algebraica. c) S'han resolt equacions de primer i 

segon grau senzilles de manera algebraica i gràfic. d) S'han resolt problemes quotidians i 

d'altres àrees de coneixement mitjançant equacions i sistemes. i) S'ha valorat la precisió, 

simplicitat i utilitat del llenguatge algebraic per a representar situacions plantejades en la 

vida real. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● S’han identificat els distints tipus de nombres 
i s’han utilitzat per interpretar 
adequadament la informació quantitativa. 

● S’han realitzat càlculs amb eficàcia, bé 
mitjançant càlcul mental o mitjançant 
algoritmes de llapis i calculadora (física o 
informàtica).  

● S’han utilitzat els TIC com a font de recerca 
d’informació. 

● S’han de resoldre situacions quotidianes 
aplicant els mètodes de resolució 
d'equacions i sistemes i valorant la precisió, 
simplicitat i utilitat del llenguatge algebraic. 

 

 

 Transformació d'expressions 
algebraiques. 

 Obtenció de valors numèrics en 
fórmules 

 Resolució algebraica i gràfica 
d'equacions de primer i segon 
grau.  

 Resolució de sistemes senzills. 

 Polinomis. arrels i factorització. 
Utilització d’identitats notables. 

 Mètodes de resolució de sistemes 
de dos equacions i dos incògnites 

 Resolució gràfica. 

 Resolució de problemes quotidians 
per mitjà d’equacions i sistemes. 

 

UNITAT DE TREBALL  2 METODE CIENTÍFIC 

TEMPS 

ESTIMAT 

10 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

Resolució de problemes per mitjà d’operacions bàsiques: 

 a) S'han plantejat hipòtesis senzilles, a partir d'observacions directes o indirectes recopilades per 

diferents mitjans. b) S'han analitzat les diverses hipòtesis i s'ha emès una primera aproximació a la 

seua explicació. c) S'han planificat mètodes i procediments experimentals senzills de diversa índole 

per a refutar o no la seua hipòtesi. d) S'ha treballat en equip en el plantejament de la solució. i) 

S'han recopilat els resultats dels assajos de verificació i plasmat en un document de forma 

coherent. f) S'ha defensat el resultat amb argumentacions i proves les verificacions o refutacions 

de les hipòtesis emeses. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● Resoldre problemes senzills de 
diversa indole, a través de la seua 
anàlisi contrastada i aplicant les fases 
del mètode científic. 

 

1.-  El mètode científic. 
 2.- Fases del mètode científic.  
 3.-  Aplicació del mètode científic a situacions 
senzilles. 
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UNITAT DE TREBALL  3 
ÀPLICACIÓ DE TÈCNIQUES 

FÍSIQUES I QUÍMIQUES 

TEMPS 

ESTIMAT 

10 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 a) S'ha verificat la disponibilitat del material bàsic utilitzat en un laboratori. b) S'han 
identificat i mesurat magnituds bàsiques, entre unes altres, massa, pes, volum, 
densitat, temperatura. c) S'han identificat diferents tipus de biomolècules presents 
en materials orgànics. d) S'ha descrit la cèl·lula i teixits animals i vegetals 
mitjançant la seua observació a través d'instruments òptics. i) S'han elaborat 
informes d'assajos en els quals s'inclou el procediment seguit, els resultats 
obtinguts i les conclusions finals. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● S’han resol problemes senzills utilitzant 
el mètode gràfic i les TIC.  

● Aplicació de tècniques físiques o 
químiques, utilitzant el material 
necessari, per a la realització de 
pràctiques de laboratori senzilles, 
mesurant les magnituds implicades. 

1) Material bàsic en el laboratori.  
2) Normes de treball en el laboratori.  
3) Normes per a realitzar informes del treball en 
el laboratori.  
4) Mesura de magnituds fonamentals massa, 
volum, temperatura.  
5) Reconeixement de biomolècules orgàniques i 
inorgàniques.  
6) Microscopi òptic i lupa binocular. Fonaments 
òptics dels mateixos i maneig. Utilització. 
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UNITAT DE TREBALL  4 REACCIONS 
TEMPS ESTIMAT 

15 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 a) S'han identificat reaccions químiques principals de la vida quotidiana, la naturalesa i la 
indústria. b) S'han descrit les manifestacions de reaccions químiques. c) S'han descrit els 
components principals d'una reacció química i la intervenció de l'energia en la mateixa. d) 
S'han reconegut algunes reaccions químiques tipus, com a combustió, oxidació, 
descomposició, neutralització, síntesi, aeròbica, anaeròbica. i) S'han identificat els 
components i el procés de reaccions químiques senzilles mitjançant assajos de laboratori. 
f) S'han elaborat informes utilitzant les TIC sobre les indústries més rellevants: 
alimentàries, cosmètica, reciclatge, descrivint de forma senzilla els processos que tenen 
lloc en les mateixes 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 
 

● Reconèixer les reaccions químiques 
que es produeixen en els processos 
biològics i en la indústria 
argumentant la seua importància en 
la vida quotidiana i descrivint els 
canvis que es produeixen 

1) Reacció química. Reactius i productes 
2) Condicions de producció de les reaccions 
químiques: Intervenció d'energia 
.3) Reaccions químiques en diferents àmbits de la 
vida quotidiana. La industria, alimentació , 
medicaments... 
4) Reaccions químiques bàsiques: oxidació, 
combustió... 

 

 

UNITAT DE TREBALL  5 ENERGIA 
TEMPS ESTIMAT 

15 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

  a)S’han identificat les diferents formes d’energia. b)S’han interpretat diferents dades d’un 
termòmetre. c) S'han analitzat efectes positius i negatius de l'ús de l'energia nuclear. d) 
S'ha diferenciat el procés de fusió i fissió nuclear. e) S'han identificat alguns problemes 
sobre abocaments nuclears producte de catàstrofes naturals o de mala gestió i 
manteniment de les centrals nuclears 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 Analitzar les transformacions i transferències 
d’energia.  

● Interpreta el termòmetre. 

●  Identificar aspectes positius i negatius de l'ús 
de l'energia nuclear descrivint els efectes de 
la contaminació generada en la seua 
aplicació. 

 

1.- Què és l’energia?  
2)Formes de presentar-se 
3)Fonts d’energia. 
 4)Energia, calor, temperatura. Unitats 
 5) Tipus de procés 
6) Gestió dels residus radioactius 
provinents de centrals nuclears. 
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UNITAT DE TREBALL  6 Mesures en figures geomètriques 

TEMPS 
ESTIMAT 

10 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 a) S'han utilitzat instruments apropiats per a mesurar angles, longituds, àrees i volums de 
cossos i figures geomètriques interpretant les escales de mesura. b) S'han utilitzat 
diferents estratègies (semblances, descomposició en figures més senzilles, entre uns 
altres) per a estimar o calcular mesures indirectes en el món físic. c) S'han utilitzat les 
fórmules per a calcular perímetres, àrees i volums i s'han assignat les unitats correctes. d) 
S'ha treballat en equip en l'obtenció de mesures. i) S'han emprat les TIC per a representar 
diferents figures. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

 

● Realitzar mesures directes i 
indirectes de figures 
geomètriques presents en 
contextos reals, treballant en 
equip en la utilització dels 
instruments, les fórmules i les 
tècniques necessàries. 

 

1) Punts i rectes  2) Rectes secants i paral·leles. 
3) Polígons: descripció dels seus elements i classificació. 
 4) Angle: mesurament. 
 5) Perímetre i àrea de figures planes: polígons, 
circumferència i cercle. 
 6 )Resolució de problemes geomètrics aplicats a 
situacions de la vida quotidiana. 
7) Estudi del triangle. 
 8)El teorema de Pitàgores: aplicacions.  
9) Semblança de triangles.  
10) Circumferència i els seus elements: càlcul de la 
longitud, àrees i volums. 

 

UNITAT DE TREBALL  7 Moviment i força 
TEMPS ESTIMAT 

10 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 : a) S'han discriminat moviments quotidians en funció de la seua trajectòria i de la seua 
celeritat. b) Relacionar entre si el desplaçament, la distància recorreguda, la velocitat, el 
temps i l'acceleració, expressant-les en unitats d'ús habitual. c)  Representar 
vectorialment determinades magnituds com la velocitat i l'acceleració. d) Relacionar els 
paràmetres que defineixen el moviment rectilini uniforme i el circular uniforme utilitzant 
les expressions gràfics i matemàtics. e) S'han realitzat càlculs senzills de velocitats en 
moviments amb acceleració constant. f) S'ha descrit la relació causa-efecte en diferents 
situacions, per a trobar la relació entre forces i moviments. h) Aplicar les lleis de Newton 
en situacions quotidianes 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● Relaciona les forces que apareixen en 
situacions habituals amb els efectes 
produïts tenint en compte la seua 
contribució al moviment o repòs dels 
objectes i les magnituds posades en joc. 

●  Diferenciar e identifica els diferents 
moviments i realitzar els càlculs e 
interpreta les gràfiques de forma 
correcta. 

 

1) Classificació dels moviments segons la seua 
trajectòria. 
 2) Velocitat i acceleració. 
3) Magnituds escalars i vectorials.  
4) Moviment rectilini uniforme 
característiques. Interpretació gràfica.  
5) Moviment circular uniforme 
característiques. Interpretació gràfica.  
6) Força: Resultat d'una interacció. Llei de 
Hooke. 
 7) Màquines que transformen forces. 

 

UNITAT DE TREBALL  8 Relleu i Paisatge 
TEMPS ESTIMAT 

13 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

a) S'han identificat els agents geològics externs i quin és la seua acció sobre el relleu. b) S'han 
diferenciat els tipus de meteorització i identificat les seues conseqüències en el relleu. c) S'ha 
analitzat el procés d'erosió, reconeixent els agents geològics externs que intervenen i les 
conseqüències en el relleu. d) S'ha descrit el procés de transport discriminant els agents geològics 
externs que intervenen i les conseqüències en el relleu. i) S'ha analitzat el procés de sedimentació 
discriminat els agents geològics externs que intervenen, les situacions i les conseqüències en el 
relleu. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

●  Identificar els canvis que 
es produeixen en el 
planeta terra 
argumentant les seues 
causes i tenint en compte 
les diferències que 
existeixen entre relleu i 
paisatge. 

 

 

 

 

 

1) Agents geològics externs.  
2) Relleu i paisatge. El sol 
3) Factors que influeixen en el relleu i en el paisatge.  
4) Relació entre el modelatge del relleu i l’ energia interna de 
la Terra 
5) Acció dels agents geològics externs: meteorització, erosió, 
transport i sedimentació.  
6) Identificació dels resultats de l'acció dels agents mitjançant 
mostres visuals o paisatges reals. 
Paisatges del nostre entorn 
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UNITAT DE TREBALL  9 
Contaminació del 

medi ambient 

TEMPS ESTIMAT 

10 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

a) S'han reconegut els fenòmens de la contaminació atmosfèrica i els principals agents 
causants de la mateixa.  

b) S'han descrit els diferents fenòmens: l'efecte hivernacle, la pluja àcida i la pèrdua gradual 
de la capa d'ozó, argumentant les causes que ho originen o contribueixen i les mesures per a 
la seua minoració. 

 c) S'ha identificat l'efecte nociu que tenen per a les poblacions d'éssers vius de la 
contaminació dels aqüífers.  

d) S'ha analitzat els efectes produïts per la contaminació de l'aigua i l'ús responsable de la 
mateixa. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● Categoritza els contaminants atmosfèrics 
principals identificant els seus orígens i 
relacionant-los amb els efectes que 
produeixen.  

● - Identifica els contaminants de l'aigua 
relacionant el seu efecte en el medi ambient 
amb el seu tractament de depuració. 

 

1) Contaminació: Concepte i tipus 
2) Contaminació atmosfèrica; causes i 
efectes  
3) Tipus de contaminació atmosfèrica; 
pluja acida, efecte hivernacle, destrucció 
capa ozono, canvi climàtic.  
4) Contaminació de l'aigua: causes, 
elements causants.  
5) Tractaments de potabilització  
6) Depuració d'aigües residuals. 
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UNITAT DE TREBALL  10 
Desenvolupament 

sostenible 

TEMPS ESTIMAT 

5 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 a) S'ha analitzat les implicacions positives d'un desenvolupament sostenible. b) S'han 
proposat mesures elementals encaminades a afavorir el desenvolupament sostenible. c) 
S'han dissenyant estratègies bàsiques per a possibilitar el manteniment del medi 
ambient. d) S'ha treballat en equip en la identificació dels objectius per a la millora del 
medi ambient 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● Contribueix a l'equilibri 
mediambiental analitzant i 
argumentant les línies 
bàsiques sobre el 
desenvolupament sostenible i 
proposant accions per a la 
seua millora i conservació. 

 

 

 Concepte i aplicacions del desenvolupament 
sostenible. 

 Factors que incideixen sobre la conservació del 
medi ambient  

 Identificació de possibles solucions als 
problemes actuals de la degradació 
mediambiental. 

 Mesures de conservació ambiental i 
desenvolupament sostenible. 

 

UNITAT DE TREBALL  11 Interpretació de gràfics i estadística 

TEMPS 
ESTIMAT 

10 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 a) S'ha expressat l'equació de la recta de diverses formes. b) S'ha representat gràficament la 
funció quadràtica aplicant mètodes senzills per a la seua representació. c) S'ha representat 
gràficament la funció inversa.  d) S'ha representat gràficament la funció exponencial. i) S'ha extret 
informació de gràfiques que representen els diferents tipus de funcions associades a situacions 
reals. f) S'ha utilitzat el vocabulari adequat per a la descripció de situacions relacionades amb 
l'atzar i l'estadística. g) S'han elaborat i interpretat taules i gràfics estadístics. h) S'han analitzat 
característiques de la distribució estadística obtenint mesurades de centralització i dispersió. i) 
S'han aplicat les propietats dels successos i la probabilitat. j) S'han resolts problemes quotidians 
mitjançant càlculs de probabilitat senzills 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 
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● Interpretar gràfiques de dues magnituds 
calculant els paràmetres significatius de 
les mateixes i relacionant- ho amb 
funcions matemàtiques elementals i els 
principals valors estadístics 

 

1) Interpretació d'un fenomen descrit mitjançant un 
enunciat, taula, gràfica o expressió analítica. 
2) Funcions lineals. Funcions quadràtiques. Funcions 
exponencials 
 3) Estadística i càlcul de probabilitat. 
4)mesures de centralització i dispersió 
5) Ús d'aplicacions informàtiques per a la 
representació, simulació i anàlisi de la gràfica d'una 
funció.  
6) Us de full de càlcul de dades. 

 

UNITAT DE TREBALL  12 Energia elèctrica 
TEMPS ESTIMAT 

10 h. 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 S'han identificat i manejat les magnituds físiques bàsiques a tenir en compte en el 
consum d'electricitat en la vida quotidiana. b) S'han analitzat els hàbits de consum i 
estalvi elèctric i establert línies de millora en els mateixos. c) S'han classificat les centrals 
elèctriques i descrit la transformació energètica en les mateixes. d) S'han analitzat els 
avantatges i desavantatges de les diferents centrals elèctriques. e) S'han descrit 
bàsicament les etapes de la distribució de l'energia elèctrica des del seu gènesi a l'usuari. 
f) Es treballat en equip  

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

● - Identificar els aspectes 
bàsics de la producció, 
transport i utilització de 
l'energia elèctrica i els factors 
que intervenen en el seu 
consum, descrivint els canvis 
produïts i les magnituds i 
valors característics 

 

1) Electricitat i desenvolupament tecnològic. 
 2) Matèria i electricitat.  
3) Magnituds bàsiques manejades en el consum 
d'electricitat: energia i potència. Aplicacions a 
l'entorn de l'alumne. 
 4) Hàbits de consum i estalvi d'electricitat.  
5) Sistemes de producció d'energia elèctrica. 
 6) Transport i distribució de l'energia elèctrica. 
Etapes. 
Procedència de la electricitat, centrals nuclears, 
eòliques ,hidroelèctriques... 
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4.2.7 ELEMENTS TRANSVERSALS  

Tots els mòduls professionals del cicle contribuiran a la consecució de les següents 

competències de caràcter transversal:  

● Treball en equip.  

● Prevenció de riscos laborals. 

● Emprenedoria. 

● Activitat empresarial. 

● Orientació laboral de l’alumnat. 

● Comprensió lectora. 

● Expressió oral i escrita. 

● Comunicació audiovisual. 

● Tecnologies de la informació i la comunicació. 

● Educació per a la igualtat entre els sexes. . 

● Educació per a la salut. . 

● Educació moral i cívica.  

● Educació del consumidor. 

● Educació ambiental. 

 

4.2.8 METODOLOGIA  

 

La metodologia fa referència al concepte de “com ensenyar?”. Aquesta serà activa, 

dialogal, participativa, dinàmica i motivadora. 

● Activa: es desitja que l’alumnat mostra una actitud activa. 

● Dialogal: les classes no han de ser un monòleg per part del professor. 

● Grupal: inicialment les classes van dirigides a tot l’alumnat en conjunt. Més 

endavant, si fóra necessari, es prendrien accions individuals. 

● Participativa: l’alumnat ha de participar en tot moment, preguntar al professor, 

consultar amb els companys. 

● Dinàmica: s’ha d’avançar en els continguts, no podem  quedar-nos estancats en 

qualsevol moment de la classe, bé en l’explicació, bé en el exercicis. 

● Motivadora: atraure en tot moment l’atenció de l’alumnat. En ocasions es millor 

interrompre les explicacions teòriques i començar amb les pràctiques per atraure 

l’atenció de l’alumnat. 

Amb tot açò es pretén que l’alumnat tinga un visió global i coordinada dels processos 

productius en els quals haurà de intervenir com a professional. 

Estratègies metodològiques  

El desenvolupament metodològic del mòdul serà en línies generals, com s’indica a 

continuació: 
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 Ubicació de la unitat de treball, tractant de motivar i despertar la curiositat de 

l’alumnat, analitzaré els coneixements previs de l’alumnat amb una pluja de 

preguntes. 

 Exposició de la  unitat de treball acompanyada sempre d’exemples i activitats per 

a que l’alumnat comprenia els conceptes exposats. 

 Una vegada acabada l’exposició de la unitat de treball, desenvoluparé activitats de 

consolidació (individuals o en xicotets grups) perquè l’alumnat afiance els 

conceptes vistos en la unitat. 

 Crearé debats (si s’escau) sobre les distintes solucions als problemes que done 

l’alumnat, analitzant els avantatges i inconvenients que pogueren tenir les 

distintes solucions. 

 Realització d’un control al final de l’explicació de la unitat de treball. 

 

Els treballs en grup ens permetran habituar a l’alumnat al treball en equip, a fomentar 

la presa de decisions, a respectar les decisions de la resta d’integrants del grup. En 

definitiva, tractarem de simular un equip de treball existent. 

Amb la realització de debats a classe es pretén potenciar l’expressió oral, la comunicació 

i la participació activa en el procés educatiu. 

Facilitaré el contingut de les unitats de treball a l’alumnat, estos seran més que suficients 

per superar positivament el mòdul. També es facilitarà una bibliografia acord amb els 

continguts de cada unitat de treball per ampliar coneixements per part de l’alumat més 

avantatjat. 

Recursos metodològics 

o Equipament informàtic:  
 Connexió Internet. 
 Accés a un servidor on emmagatzemar pràctiques, apunts, 

tutories, ... amb usuari i contrasenya individual. 
o Programari mínim:  

 Sistema operatiu Lliurex i totes les aplicacions que venen 
instal·lades per defecte. 

o Materials escrits: 
 Notacions i apunts aportats pel professor. 
 Bibliografia relacionada amb els continguts. 

o Material digital: 
 Ús de la plataforma Aules per impartir les classes. 

o Altres recursos: 
 Projector. 
 Pissarra plàstica i retoladors la tinta dels quals es puga esborrar. 
 Internet. (TIC, fòrums, xats, etc,) 
 Suports d’emmagatzemament. 
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4.2.9 CRITERIS D’AVALUACIÓ  

Els criteris d’avaluació es poden consultar en l’apartar 4.1.6 para cadascuna de les 
unitats didàctiques programades.  

Para cada unitat de treball s’han definit uns criteris d’avaluació específics, la consecució 
dels quals suposarà la consecució del objectius didàctics del mòdul, definits en resultats 
d’aprenentatge, i contribuiran a la consecució dels objectius i competències generals del 
cicle. 

L’avaluació serà contínua, personalitzada i integral.  

 Contínua. Està present en tots el moments del procés formatiu. 

 Personalitzada. Valora el procés seguit per cada alumne des del punt de 
partida. 

 Integral. S’aplica a tots el elements que intervenen en el procés formatiu, en 
les seues vessants organitzatives, educatives i socials. 

4.2.10 INTRUMENTS D’AVALUACIÓ  

Respon a la pregunta “ com s’ha d’avaluar?”. 

 Exàmens escrits o per ordinador. (Al menys un per unitat de treball). 

 Exercicis a casa (de cada unitat de treball). 

 Treballs individuals, en equip i participació en classe. 

 Observació del professor (mitjançant l’anotació diària en fitxes individuals 
aspectes com l’assistència, puntualitat, interès, participació, treball en equip, 
a més a més, la correcta resolució dels exercicis. 

 Assistència a classe. 

 Exàmens auxiliars de recuperació o treballs complementaris. 

4.2.11 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 Descripció % 

Exàmens 

50% 
Exàmens i controls 50% 

Actitud 

15% 

Assistència, puntualitat, interès, 

participació, responsabilitat, 

iniciativa, col·laboració, organització 

20% 

Activitats 

35% 

Exercicis casa 10% 

Exercicis classe 10% 

Llibreta 10% 

La assistència a classe és obligatòria, per tant per cada falta d’assistència no justificada 
descomptarem 0,2 punts de la nota total del mòdul. 



 Departament de Biologia i Geologia 

185 
 

5 AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ÈXIT  

De la mateixa manera que l'avaluació de l'aprenentatge i desenvolupament de l'alumnat 

és contínua, formativa i integradora, ho és l'avaluació de la pràctica docent. Consisteix 

en l'avaluació del propi ensenyament docent amb l'objectiu de realitzar millores, canvis 

o adequacions en qualsevol dels apartats de la PD. La present programació consta de: 

una taula d'avaluació de la PD que es pot consultar a continuació. 
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INDICADORS D’ÈXIT 
 

5 4 3 2 1 

Realitze la programació didàctica tenint com a referència la Concreció Curricular del Centre.      

Dissenye la unitat didàctica basant-me en les competències bàsiques que ha d'adquirir l’alumnat.      

Analitze i dissenye dins de la programació didàctica les competències bàsiques necessàries per a l'àmbit.      

Integre continguts de dues o més de les assignatures de l'àmbit en la majoria de les activitats d'aprenentatge.      

Establisc, de manera explícita, els criteris, procediments i instruments d'avaluació i autoavaluació que permeten fer el seguiment del progrés de 

l’alumnat i comprove el grau en què aconsegueixen els aprenentatges. 

     

Planifique la meua activitat educativa de manera coordinada amb la resta del professorat tant de l'àmbit com del grup.      

La presentació i contextualització de les diferents unitats d'aprenentatge aconsegueixen motivar a l'alumnat.      

Comente la importància del tema per a les competències i formació de l'alumne.      

Relacione explícitament les relacions dels continguts que conformen l'àmbit.      

Mantinc l'interés de l'alumnat partint de les seues experiències, amb un llenguatge clar i adaptat.      

Fomente la participació dels alumnes.      

Dissenye i faig activitats de nova creació      

Distribuïsc el temps adequadament.      

Utilitze recursos didàctics variats.      

No em limite a l’ús d’una única metodologia      

Treballe dins de l’aula amb altres companys o companyes (de l’àmbit i de l’equip d’orientació)      

La formació dels grups és l’adequada per al desenvolupament de les activitats.      

 


