
BIOLOGIA I GEOLOGIA 

1R BATXILLERAT 

 
Curs 1r Batxillerat 

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 

 

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 meiosi, argumentant la seua importància biològica. 
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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 

BL3.1. Ordenar els distints nivells d’organització cel·lular de forma 
jeràrquica, exposant els avantatges adaptatius de l’especialització tissular. 
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ètiques. 
Estructura i funció dels principals teixits animals i vegetals. 
Observacions microscòpiques de teixits animals i vegetals. 

 
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 influïxen 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 influïxen 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 biogeogràfica 
identificant alguns endemismes rellevants. 
 
BL.4.6. Justificar el valor biològic i cultural de la biodiversitat, reconéixer 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. 
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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. Reconéixer 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. Reconéixer 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; reconéixer 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 documentals i realitzar experiències sobre fisiologia vegetal. 
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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. 

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 
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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. 

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, reconéixer els sistemes de 
coordinació i regulació implicats i interpretar el funcionament integrat dels 
sistemes nerviós i endocrí. 
 
BL6.6. Reconéixer els mecanismes de transmissió de l’impuls nerviós i la 
sinapsi en la neurona, reconéixer l’estructura del sistema nerviós, les seues 
funcions i modes d’acció i comparar la seua diversitat 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. 
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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. Reconéixer 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 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. 

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 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 
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construccions i altres aplicacions d’interés social o industrial. 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’interés. 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 
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. 
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Bloc 9. Història de la Terra. Curs 1r Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Estratigrafia. Principis fonamentals. Actualisme i uniformisme, BL9.1. Interpretar mapes i talls geològics esquemàtics aplicant els principis CMCT 



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. 

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. 
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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. 
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. 

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 
decisions fonamentades davant d’actuacions relacionades amb la ciència i la 
tecnologia. 
 
BL10.2. Reconéixer 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 
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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 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 
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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 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 
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COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM 
CCLI: competència comunicació lingüística. 
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 
CD: competència digital. 
CAA: competència aprendre a aprendre. 
CSC: competències socials i cíviques. 
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. 
CEC: consciència i expressions culturals. 
 
 


