
ÍNDEX 

 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ ........................................................... 2 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 1r ESO................................................................................................................. 3 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 3r ESO................................................................................................................. 5 

CRITÈRIS AVALUACIÓ 4t ESO .................................................................................................................... 7 

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ CULTURA CIENTÍFICA 4t ............................................................................... 9 

 



INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ 

 

CONTINGUTS INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

CONCEPTES 

 

Proves d’avaluació 

Proves d’autoavaluació 

Exposicions orals en classe 

PROCEDIMENTS 

 

Quadern de classe Comprensió de textos 

Construcció i interpretació de gràfiques 

Resums (síntesis) 

Estructuració 

Contextualització 

Proves d’avaluació Qüestions sobre procediments 

Treballs i informes de 

pràctiques 

Argumentació coherent i estructurada 

Conclusions 

Presentació lògica i clara 

Aplicació del mètode científic 

ACTITUDS DAVANT 

L’ASSIGNATURA 

 

Observació a l’aula Participació en classe 

Interès per aprendre l’assignatura 

Treball al dia 

Esforç per millorar 

Quadern de classe Treball al dia 

Correccions 

Ampliacions 

Apunts (si són oportuns) 

 

Àmbit Científic  

1r ESO 

VALOR 3r i 4t ESO INSTRUMENTS VALOR PMAR 

Cultura Científica 

4t  

INSTRUMENTS 

VALOR 

PROVES 

ESCRITES 

7 punts PROVES ESCRITES 8 punts PROVES 

ESCRITES 

INFORMES 

6 punts 

QUADERN DE 

CLASSE 

1 punts QUADERN DE CLASSE 1 punt QUADERN DE 

CLASSE 

QÜESTIONARIS 

OBSERVACIONS A 

L’AULA-ACTITUD 

 

4 punts 

 OBSERVACIONS 

A L’AULA-

ACTITUD 

1 punts OBSERVACIONS A L’AULA-

ACTITUD 

1 punt 

ACTIVITATS 

PROJECTE 

1 punts     



CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 1r ESO 

 

1: LA GEOSFERA 

1. Conèixer l'origen de la Terra. 

2. Descriure cada capa de la geosfera i situa les discontinuïtats. 

3. Entendre el concepte de mineral i aplicar-ho a diferents substàncies.  

4. Descriure els minerals segons les seves propietats. 

5. Descriure algunes de les aplicacions més freqüents dels minerals. 

6. Conèixer el concepte i la classificació de les roques. 

7. Distingir les roques segons el seu origen. 

8. Descriure les aplicacions més freqüents de les roques en l'àmbit de la vida quotidiana. 

9. Observar i analitzar exemplars de roques i minerals per a extraure les dades necessàries per a la 

seua identificació i diferenciació de “visu” i recollir les observacions en les fitxes de treball individual. 

 

2. PROCESSOS GEOLÒGICS INTERNS 

1. Reconèixer els principals trets del relleu terrestre.  

2. Descriure el cicle geològic terrestre, distingint processos interns dels externs. 

3. Relacionar els processos geològics externs amb l'energia causant i diferenciar-los dels interns. 

4. Relacionar l'activitat sísmica i volcànica amb la dinàmica de l'interior terrestre i justificar la seva 

distribució planetària, relacionada amb la tectònica 

5. Conèixer i situar les principals plaques litosfèriques 

6. Relacionar els tipus de límits amb les formacions geològiques 

7. Conèixer les parts d’un volcà i els productes d’una erupció i  relacionar-ho amb el tipus d’erupció 

5. Conèixer el concepte de risc i aplicar-lo a l’activitat sísmica i volcànica 

 

3. ELS GRANS ESCULTORS DEL RELLEU TERRESTRE 

1. Discriminar procés i agent geològic 

2. Distingir els diferents tipus de meteorització, relacionant el clima. 

3. Analitzar l’acció que realitzen els agents geològics, erosió transport o sedimentació 

4. Distingir els casquets glacials de les glaceres alpines i identificar les parts. Analitzar l'acció 

geològica de les glaceres i justificar les característiques de les formes d'erosió i dipòsit resultants. 

5. Analitzar i predir l'acció de les aigües superficials (salvatges, torrents i rius) i identificar les formes 

d'erosió i dipòsit més característiques. 

6. Analitzar i predir l'acció de les aigües subterrànies, identificar les formes de dissolució i precipitació. 

7. Analitzar i predir l'acció del mar sobre el litoral i de les formes d’erosió, transport o sedimentació.  

8. Analitzar l'acció geològica del vent i les característiques de les formes d'erosió i dipòsit resultants. 

9. Identificar en cadascuna de les fotografies d’una col·lecció de fitxes, el nom de la forma del relleu, 

l’agent que està actuant i quina és l’acció predominant 

 

4. ELS ÉSSERS VIUS 

1. Conèixer les característiques que fan de la Terra un planeta essencial per a la vida. 

2. Diferenciar l'organització de la matèria viva i de la matèria inerta. 

3. Reconèixer les característiques de la matèria que forma els éssers vius. 

4. Saber els principis de la teoria cel·lular descrivint cèl·lula com unitat estructural, funcional i genètica 



5. Descriure les funcions comunes a tots els éssers vius. 

6. Comparar els diferents tipus d'organització cel·lular, relacionant-los amb les formes de nutrició. 

7. Associar les funcions vitals característiques de les plantes amb la seva adaptació al medi. 

8. Associar les funcions vitals característiques dels animals amb la seva forma de vida. 

 

5. LA CLASSIFICACIÓ DELS ÉSSERS VIUS. MICROORGANISMES 

1. Valorar els criteris que serveixen per classificar als éssers vius.  

2. Comparar les característiques morfològiques i funcionals dels grans grups taxonòmics d'éssers 

vius, reconeixent-les com a criteris de classificació. 

3. Determinar les característiques comunes dels microorganismes. 

4. Descriure les característiques generals del regne moneres i la seva importància.  

5. Descriure les característiques generals del regne protoctistos i la seua importància. 

6. Descriure les característiques generals del regne fongs i la seva importància. 

 

6. EL REGNE DE LES PLANTES 

1. Identificar els criteris de classificació de les plantes. 

2. Descriure les característiques generals del regne moneres i explicar la seva importància. 

3. Relacionar cada part de la planta amb la seva adaptació al medi. 

4. Determinar les característiques que diferencien a les plantes sense llavors. 

5. Determinar les característiques que diferencien a les plantes amb llavors. 

6. Valorar la importància de les plantes per a l'ésser humà. 

 

7. ELS ANIMALS INVERTEBRATS 

1. Reconèixer les característiques dels animals. 

2. Exposar les característiques pròpies dels animals invertebrats. 

3.Identificar animals invertebrats usant claus dicotòmiques. 

4. Diferenciar als porífers de la resta d'invertebrats i reconèixer les adaptacions al seu seu medi. 

5. Diferenciar als cnidaris de la resta d'invertebrats i reconèixer les adaptacions al seu medi. 

6. Diferenciar diferents grups de cucs segons les seves característiques. 

7. Diferenciar als mol·luscs de la resta d'invertebrats i reconèixer les adaptacions al seu medi. 

8. Diferenciar als artròpodes de la resta d'invertebrats i reconèixer les adaptacions al seu medi. 

9. Diferenciar als equinoderms de la resta d'invertebrats i reconèixer les adaptacions al seu medi 

10. Classificar diferents exemplars d’invertebrats per les característiques. 

 

8. ELS ANIMALS VERTEBRATS 

1. Reconèixer les característiques dels cordats i les pròpies dels animals vertebrats dins dels cordats. 

2. Identificar animals vertebrats usant claus dicotòmiques. 

3. Diferenciar als peixos de la resta de vertebrats i reconèixer les seues adaptacions al medi. 

4. Diferenciar als amfibis de la resta de vertebrats i reconèixer les seues adaptacions al medi. 

5. Diferenciar als rèptils de la resta de vertebrats i reconèixer les seues adaptacions al medi. 

6. Diferenciar a les aus de la resta de vertebrats i reconèixer les adaptacions al medi. 

7. Diferenciar als mamífers de la resta de vertebrats i reconèixer les adaptacions al medi. 

8. Descriure els trets que caracteritzen a l'espècie humana. 

9. Classificar diferents exemplars de vertebrats segons les seves característiques. 



CRITÈRIS D’AVALUACIÓ 3r ESO 

 

1. L'ORGANITZACIÓ DEL COS HUMÀ 

1. Catalogar els diferents nivells d'organització de la matèria viva: cèl·lules, teixits, òrgans aparells i 

sistemes. 

2. Diferenciar els diferents tipus cel·lulars i les seves funcions. 

3. Relacionar l'estructura dels diferents teixits amb la seva funció i argumentar sobre els avantatges i 

inconvenients de l'especialització tissular. 

4. Reconèixer l'associació dels òrgans per formar aparells i sistemes. 

5. Relacionar els diferents òrgans, aparells i sistemes amb la seva funció. 

6. Identificar la relació entre els diferents òrgans, aparells i sistemes. 

 

2. ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ 

1. Diferenciar els hàbits personals i culturals d'alimentació dels processos fisiològics de nutrició. 

2. Identificar els principals tipus nutrients en els aliments i les seves funcions 

3. Relacionar les funcions dels nutrients amb les necessitats nutricionals de l'ésser humà. 

4. Identificar les característiques d'una dieta equilibrada, a través d'exemples pràctics. 

5. Conèixer la importància del consum responsable d'aliments. 

6. Argumentar la rellevància dels hàbits alimentaris saludables i de la pràctica habitual de l'exercici 

físic per el benestar i els trastorns de la conducta alimentària. 

 

3. NUTRICIÓ: APARELLS DIGESTIU I RESPIRATORI 

1. Explicar los processos fonamentals de la nutrició. 

2. Localitzar i determinar, els òrgans de l'aparell digestiu relacionant-los amb el seu funcionament, 

recolzant-se en models anatòmics i esquemes gràfics. 

3. Associar les diferents fases de la digestió a cadascun dels òrgans de l'aparell. 

4. Reconèixer la funció de les glàndules annexes de l'aparell digestiu. 

5. Localitzar i determinar, els òrgans de l'aparell respiratori relacionant-los amb el seu funcionament, 

recolzant-se en models anatòmics i esquemes gràfics. 

6. Comprendre la manera en què es realitza l'intercanvi de gasos. 

7 Indagar sobre les malalties més habituals en els aparells digestiu i respiratori, causes i prevenció. 

 

4. NUTRICIÓ: APARELLS CIRCULATORI I EXCRETOR 

1. Explicar quins són els components de la sang 

2. Localitzar i determinar, els òrgans de l'aparell circulatori relacionant-los amb el seu funcionament, 

recolzant-se en models anatòmics i esquemes gràfics. 

3. Explicar com circula la sang. 

4. Identificar els components del sistema limfàtic i la seva funció. 

5. Localitzar i determinar, els òrgans de l'aparell excretor relacionant-los amb el seu funcionament, 

recolzant-se en models anatòmics i esquemes gràfics. 

6. Explicar com es forma l'orina. 

7. Indagar sobre les malalties més habituals dels aparells circulatori i excretor, causes i prevenció. 

 

 



5. RELACIÓ: SISTEMES NERVIÓS I ENDOCRÍ 

1. Reconèixer els sistemes, aparells i òrgans implicats en la funció de relació. 

2. Descriure la neurona i el seu funcionament. 

3. Identificar els components del sistema nerviós i el seu funcionament. 

4. Identificar els components del sistema endocrí i la seva funció. 

5. Conèixer les malalties habituals en els sistemes nerviós i endocrí, les seves causes i la prevenció. 

 

6. RELACIÓ: RECEPTORS I EFECTORS 

1. Reconèixer la percepció i els diferents tipus de receptors sensorials. 

2. Identificar els components de l'ull i el seu funcionament. 

3. Identificar els components de l'oïda i el seu funcionament. 

4 .Identificar els receptors sensorials de la pell i el seu funcionament. 

5.Identificar els receptors sensorials del gust i de l'olfacte i el seu funcionament. 

6. Identificar l'estructura d'ossos i músculs i la seva funció. 

7. Argumentar la influència en la salut dels mals hàbits en els òrgans dels sentits i posturals. 

 

7. REPRODUCCIÓ 

1. Discriminar els conceptes de reproducció i sexualitat. 

2. Identificar els diferents òrgans de l'aparell reproductor masculí i femení. 

3. Descriure els trets fonamentals de fecundació, embaràs i part. 

4. Comparar els diferents mètodes anticonceptius, classificar-los segons la seva eficàcia i reconèixer 

la importància d'alguns ells en la prevenció de malalties de transmissió sexual. 

5. Reconèixer les malalties de transmissió sexual per aconseguir una bona salut sexual i reproductiva  

6. Argumentar la igualtat entre homes i dones, identificar comportaments i continguts sexistes. 

 

8: SALUT I MALALTIA 

1. Relacionar el concepte de salut de l'OMS amb els factors que la determinen, per justificar la 

importància d'adquirir hàbits i estils de vida saludables en la prevenció de malalties. 

2. Classificar les malalties en funció de diferents criteris. 

3. Diferenciar l'origen de les malalties més freqüents, explicar els mecanismes de transmissió de les 

malalties infeccioses per justificar els mètodes preventius de contagi i propagació. 

4. Determinar el funcionament bàsic del sistema immune 

5. Determinar les malalties no infeccioses comunes que afecten a la població i identificar les  causes. 

6. Reconèixer els hàbits saludables com a mesures de prevenció de les malalties i enfront de 

situacions de risc de la societat actual, tals com el consum de substàncies addictives, reconeixent les 

seves conseqüències individuals i col·lectives. 

 

9. ELS ECOSISTEMES 

1. Descriure els diferents components d'un ecosistema. 

2. Reconèixer els factors desencadenants dels desequilibris en els ecosistemes i proposar mesures 

de restauració i protecció del medi ambient. 

3. Analitzar les estratègies dels éssers vius per a adaptar-se als ecosistemes. 

4. Reconèixer i difondre accions que afavoreixen la conservació del medi ambient. 

 



CRITÈRIS AVALUACIÓ 4t ESO 

 

1. LA  TECTÒNICA DE PLAQUES 

1. Reconèixer les evidències de la deriva continental.  

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

3. Distingir els principals relleus descoberts al fons oceànic i comprendre com s’han format.  

4. Reconèixer les evidències de l’expansió del fons oceànic.  

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

plaques. 

6. Interpretar alguns fenòmens geològics associats al moviment de la litosfera. 

7. Valorar el coneixement científic com un fet en construcció contínua. 

 

2. LA DINÀMICA INTERNA I EL RELLEU 

1. Comprendre els fenòmens naturals produïts en el contacte entre les plaques. 

2. Analitzar que el relleu, en el seu origen i evolució, és resultat de la interacció entre processos 

geològics externs i interns. 

3. Interpretar mapes i perfils topogràfics senzills com a procediment d’estudi d’una zona 

4. Contrastar els tipus de plaques litosfèriques i associar-los moviments, esforços i deformacions com 

a conseqüència. 

5. Interpretar alguns fenòmens geològics associats al moviment de la litosfera: els processos 

magmàtics i metamòrfics, i relacionar-los amb la seua ubicació en mapes terrestres. 

6. Explicar l’origen de les serralades o orògens (de col·lisió i tèrmics)  i dels arcs d’illes. 

 

3. LA HISTÒRIA  DE LA TERRA 

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

2. Comprendre la necessitat de datar en qualsevol estudi històric i l’existència de mètodes absoluts i 

relatius per a fer-ho. 

3. Entendre els principis bàsics de superposició i successió faunística, i saber-los aplicar en la 

resolució de talls geològics senzills. 

4. Reconèixer i datar els eons, eres i períodes geològics, gràcies al coneixement dels fòssils guia. 

5. Conèixer algun dels mètodes que han permès calcular l’edat de la Terra i de les roques. 

6. Registrar i reconstruir alguns dels canvis més notables de la història de la Terra i associar-los amb 

la situació que presenten actualment. 

 

4. LA CÈL·LULA 

1. Esmentar l’estructura bàsica cel·lular i explicar les funcions cel·lulars.  

2. Relacionar la mida i la forma amb la funció cel·lular.  

4. Enumerar els diversos orgànuls cel·lulars i establir la relació entre estructura i funció.  

5. Identificar el nucli cel·lular i la seua organització segons les fases del cicle cel·lular i l’observació 

directa o indirecta.  

6. Establir les diferències entre les cèl·lules vegetals i les animals. 

7. Formular els principals processos que tenen lloc en la mitosi i la meiosi, el significat i la importància 

biològica. 

 



 

5. GENÈTICA MOLECULAR 

1. Comparar els tipus i la composició dels àcids nucleics i relacionar-los amb la funció que fan.  

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

3. Comprendre com s’expressa la informació genètica fent servir el codi genètic.  

4. Valorar el paper de les mutacions en la diversitat genètica i comprendre la relació entre mutació i 

evolució.  

5. Identificar les tècniques i les aplicacions de l’enginyeria genètica.  

6. Valorar les aplicacions de la tecnologia de l’ADN recombinant en l’agricultura, la ramaderia, el medi 

ambient i la salut. 

 

6. GENÈTICA MENDELIANA 

1. Comprendre el significat dels conceptes genètics fonamentals. 

2. Formular els principis bàsics de l’herència mendeliana.  

3. Conèixer diversos tipus d’herència no segueixen les proporcions mendelianes.  

4. Relacionar la teoria cromosòmica de l’herència amb l’aparició de diverses alternatives en la 

descendència.  

5. Diferenciar l’herència del sexe i l’herència lligada al sexe, i establir la relació que hi ha entre 

aquestes.  

6. Resoldre problemes pràctics amb l’aplicació de les lleis de Mendel. 

 

7. GENÈTICA HUMANA 

1. Conèixer el cariotip humà.  

2. Diferenciar uns caràcters d’uns altres.  

3. Reconèixer les alteracions genètiques principals i algunes malalties hereditàries, com prevenir-les i 

el seu abast social.  

4. Conèixer les malformacions congènites principals i les seues causes.  

5. Identificar algunes tècniques de diagnòstic de malalties congènites. 

 

8: L’ESTRUCTURA DELS ECOSISTEMES 

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

2. Comparar adaptacions dels éssers vius a diversos medis, mitjançant la utilització d’exemples.  

3. Identificar les relacions intraespecífiques com a factors de regulació dels ecosistemes.  

4. Identificar les relacions interespecífiques com a factors de regulació dels ecosistemes.  

5. Explicar els conceptes de biòtop, ecotò i ecosistema.  

 

9. DINÀMICA DELS ECOSISTEMES 

1. Expressar com es produeix la transferència de matèria i energia en un ecosistema.  

2. Reconèixer els diversos nivells tròfics d’un ecosistema.  

3. Establir la relació entre les transferències d’energia dels nivells tròfics i la seua eficiència 

energètica.  

4. Reconèixer la influència de factors endògens i exògens en la regulació de les poblacions.  

5. Identificar els canvis que es produeixen en les comunitats al llarg del temps. 

 



CRITÈRIS D’AVALUACIÓ CULTURA CIENTÍFICA 4t  

 

1. LA CIÈNCIA I EL TREBALL CIENTÍFIC 

1. Obtenir, seleccionar i valorar informacions relacionades amb temes científics de l'actualitat. 

2. Valorar la importància que té la recerca i el desenvolupament tecnològic en l'activitat quotidiana i 

analitzar la informació científica obtinguda  de diverses fonts. 

3. Comunicar conclusions i idees en diferents suports a públics diversos, utilitzant eficaçment les 

tecnologies de la informació i comunicació per transmetre opinions pròpies argumentades. 

 

2. L’UNIVERS 

1. Diferenciar les explicacions científiques relacionades amb l'Univers, el sistema solar, la Terra, 

l'origen de la vida i l'evolució de les espècies d'aquelles basades en opinions o creences. 

2. Conèixer les teories al llarg de la història sobre l'origen de l'Univers i en particular la teoria del Big 

Bang. 

3. Descriure l'organització de l'Univers i com s'agrupen els estels i planetes. 

4. Reconèixer la formació del Sistema Solar. 

5. Indicar les condicions per a la vida en altres planetes. 

6. Conèixer els fets històrics més rellevants en l'estudi de l'Univers. 

 

3. AVANÇOS TECNOLÒGICS I EL SEU IMPACTE AMBIENTAL 

1. Identificar els principals problemes mediambientals, les causes que els provoquen i els factors que 

els intensifiquen; així com predir les seves conseqüències i proposar solucions als mateixos. 

2. Valorar les greus implicacions socials, tant en l'actualitat com en el futur, de la sobreexplotació de 

recursos naturals, contaminació, desertització, pèrdua de biodiversitat i tractament de residus, així 

com reconèixer els efectes del canvi climàtic. 

3. Saber utilitzar climogrames, índexs de contaminació, dades de pujada del nivell del mar en 

determinats punts de la costa, etc., interpretant gràfiques i presentant conclusions. 

4. Justificar la necessitat de buscar noves fonts d'energia no contaminants i econòmicament viables, 

per mantenir l'estat de benestar de la societat actual. 

5. Argumentar sobre la necessitat d'una gestió sostenible dels recursos de la Terra. 

 

4. QUALITAT DE VIDA 

1. Reconèixer que la salut no és solament l'absència d'afeccions o malalties. 

2, Diferenciar els tipus de malalties infecto contagioses més freqüents, identificant alguns indicadors, 

causes i tractaments més comuns. 

3. Estudiar l'explicació i tractament de la malaltia que s'ha fet al llarg de la Història. 

4. Conèixer les principals característiques del càncer, diabetis, malalties cardiovasculars i malalties 

mentals, etc., així com els principals tractaments i la importància de les revisions preventives.  

5. Prendre consciència del problema social i humà que suposa el consum de drogues. 

6 Valorar la importància d'adoptar mesures preventives que evitin els contagis, que prioritzen els 

controls mèdics periòdics i els estils de vida saludables. 

 

 


