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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE 1r

Especificacions de l’assignatura:

● Professorat: Patricia García Garí (A, C) i Aina Maria Villalonga Comas (B).
● Hores lectives totals previstes per curs. 3  hores setmanals. Aproximadament 100 hores durant tot el curs
● Nuclis temàtics de continguts: Univers, sistema solar, planeta Terra, atmosfera i hidrosfera, geosfera,

ecosistemes, els éssers vius i les seves funcions, regnes dels éssers vius.

Criteris Percentatge %

BG1.1 Analitzar conceptes i processos relacionats amb els sabers de Biologia i Geologia
interpretant informació en diferents formats (models, gràfics, taules, diagrames,
fórmules, esquemes, símbols, pàgines web...), mantenint una actitud crítica i obtenint
conclusions fonamentades. 10

BG1.2 Facilitar la comprensió i l'anàlisi d'informació relacionada amb els sabers de la matèria de
Biologia i Geologia transmetent-la de manera clara utilitzant la terminologia i el format
adequats (models, gràfics, taules, vídeos, informes, diagrames, fórmules, esquemes,
símbols, continguts digitals ...). 10

BG1.3 Analitzar i explicar fenòmens biològics i geològics representant-los mitjançant models i
diagrames i fent servir, quan calgui, els passos del disseny d'enginyeria (identificació del
problema, exploració, disseny, creació, avaluació i millora). 10

BG2.1 Resoldre qüestions relacionades amb els sabers de la matèria de Biologia i Geologia
localitzant, seleccionant i organitzant informació mitjançant l'ús i la citació correctes de
diferents fonts. 3

BG2.2 Reconèixer la informació amb base científica distingint-la de pseudociències, bulls,
teories conspiratòries i creences infundades, etc., i mantenint una actitud escèptica
davant d'aquests. 2

BG2.3 Valorar la contribució de la ciència a la societat i la labor de les persones dedicades a ella
amb independència de la seva ètnia, sexe o cultura, destacant i reconeixent el paper de
les dones científiques i entenent la investigació com una tasca col·lectiva i
interdisciplinària en constant evolució. 4

BG3.1 Plantejar preguntes i hipòtesis que puguin ser respostes o contrastades utilitzant
mètodes científics intentant explicar fenòmens biològics i/o geològics i fer prediccions
sobre aquests. 9

BG3.2 Dissenyar l'experimentació, la presa de dades i l'anàlisi de fenòmens biològics i geològics
de manera que permetin respondre preguntes concretes i contrastar una hipòtesi
plantejada. 9

BG3.3 Realitzar experiments i prendre dades quantitatives o qualitatives sobre fenòmens
biològics i geològics utilitzant els instruments, eines o tècniques adequades amb
correcció. 9

BG3.4 Interpretar els resultats obtinguts en el projecte de recerca utilitzant, quan calgui, eines
matemàtiques i tecnològiques. 9

BG3.5 Cooperar dins un projecte científic assumint responsablement una funció concreta,
utilitzant espais virtuals quan calgui, respectant la diversitat i la igualtat de gènere, i
afavorint la inclusió. 5

BG4.1 Resoldre problemes o donar explicació a processos biològics o geològics fent servir
coneixements, dades i informació aportats, el raonament lògic, el pensament
computacional o recursos digitals. 5

BG4.2 Analitzar críticament la solució a un problema sobre fenòmens biològics i geològics. 5



BG5.1 Relacionar amb fonaments científics la preservació de la biodiversitat, la conservació del
medi ambient, la protecció dels éssers vius de l'entorn, el desenvolupament sostenible i
la qualitat de vida. 2

BG5.2 Proposar i adoptar hàbits sostenibles analitzant d'una manera crítica les activitats
pròpies i alienes a partir dels propis raonaments, dels coneixements adquirits i de la
informació disponible 2

BG6.1 Valorar la importància del paisatge com a patrimoni natural analitzant la fragilitat dels
elements que el formen. 2

BG6.2 Interpretar el paisatge analitzant-ne els elements i reflexionant sobre l'impacte
ambiental i els riscos naturals derivats de determinades accions humanes. 2

BG6.3 Reflexionar sobre els riscs naturals mitjançant l’anàlisi dels elements del paisatge. 2

- Cada trimestre constarà de dues o tres situacions d’aprenentatge de les quals s’extreuran diferents notes
associades als criteris d’avaluació anteriors. La nota d’un criteri resultarà de la mitjana ponderada de les
diferents tasques associades a aquest criteri.

- Per treure aquesta nota serà necessari:
● És necessari un mínim d’un quatre per fer la mitjana ponderada.
● Les tasques s’han de lliurar en la data establerta.
● No mostrar una actitud passiva (no prestar atenció, deixar exàmens o tasques enblanc...). A totes les

situacions d’aprenentatge es tendrà en compte l’actitud.
● La professora podrà revisar el quadern de classe, portfoli, classroom …periòdicament, amb la finalitat

de constatar si la feina està feta, corregida, si s'han fet totes les activitats…

- Criteris d’avaluació suspesos al final de curs:
● Per recuperar-los s’hauran de realitzar totes les tasques no entregades, repetir les incorrectes o les que no

superin la nota mínima.

NO HI HA AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE

Material específic de l’assignatura
- Quadern de fulles extraïbles de quadrícula i algunes fundes de plàstic.
- Utilització d’equips informàtics i auriculars propis.
- Google Classroom.
- Aula virtual moodle


