
Continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura Biologia i Geologia

Curs 1r ESO
Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació. Curs 1r ESO

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 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 l’argumentació sobre problemes de 
caràcter científic.
Busca, selecció, registre i interpretació d’informació de caràcter científic.
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 en laboratori, control de 
variables, presa i representació de les dades, anàlisi i interpretació d’estes. 
Maneig acurat dels materials i instruments bàsics del laboratori 
respectant-hi les normes de seguretat.
Elaboració de conclusions, redacció d’informes i comunicació dels 
resultats.
Aplicació de les pautes del treball científic per mitjà de la planificació i 
posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi 
natural.

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. 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.

BL1.3. Buscar i seleccionar informació de forma contrastada procedent de 
diverses fonts com ara pàgines 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 conceptuals, taules, fulls de càlcul, gràfics,
etc., utilitzant la dita informació per a 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.

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, 
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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 interés, 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 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
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interacció oral i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva
de forma col·laborativa compartint informació i continguts digitals, 
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 ciberassetjament.

BL1.11. Reconéixer els estudis i professions vinculats amb els coneixements
del nivell educatiu i identificar els coneixements, habilitats i competències 
que demanen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i preferències.
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Bloc 2. La Terra en l’Univers. Curs 1r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

L’Univers. Principals models sobre el seu origen. Algunes explicacions 
històriques del problema de la posició de la Terra en l’Univers. 
Característiques del Sistema Solar i dels seus components.
El planeta Terra. Característiques. Els moviments de la Terra i les seues 
conseqüències (estacions, dia i nit, fases de la Lluna, eclipsis, marees).
Representació i interpretació de les diferents escales en l’Univers. Mètodes 
d’observació del firmament i utilització de tècniques d’orientació. 
Interpretació de fenòmens relacionats amb el moviment de la Terra i de la 
Lluna.
Els materials terrestres: geosfera, atmosfera, hidrosfera.
La geosfera. Estructura i composició d'escorça, mantell i nucli. Els minerals 
i les roques: les seues propietats, característiques i aplicacions. Observació 
de les característiques de les roques i identificació de les propietats de les 
roques i dels minerals.
L’atmosfera. Composició i estructura. Importància de l’atmosfera per als 
éssers vius. Repercussions en l’activitat humana. Contaminació atmosfèrica.
La hidrosfera. L’aigua en la Terra. Propietats. Cicle de l’aigua. Valoració de 
la importància per als éssers vius i per a la qualitat de vida. Contaminació.
La biosfera. Característiques que van fer de la Terra un planeta habitable.
Rebuig de les activitats humanes contaminants i adquisició pautes d’actuació
personals i col·lectives per a evitar el consum excessiu i la contaminació de 
l’aire i de l’aigua.

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, 
relacionant-les amb 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 
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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 
l’aigua i d’actuacions personals i col·lectives que potencien un ús 
responsable i la reducció del seu consum.
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Bloc 3. La biodiversitat en el planeta Terra. Curs 1r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

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. 
Diversitat dels éssers vius. Organització procariota i eucariota. Organització
unicel·lular i pluricel·lular. Nutrició autòtrofa i heteròtrofa, animal i vegetal. 
Observació i descripció d’organismes unicel·lulars i de cèl·lules vegetals i 
animals amb instruments òptics.
Sistemes de classificació dels éssers vius. Concepte d’espècie. Nomenclatura
binomial. 
Principals característiques morfològiques i funcionals dels cinc regnes 
d'éssers vius: moneres, protoctistes, fungi, metàfits i metazous. 
El regne animal. Principals grups de vertebrats i invertebrats. El regne 
vegetal: criptògames i fanerògames. Els regnes monera, protista i fongs.
Classificació i identificació d’exemplars de plantes i animals significatius 
d’ecosistemes pròxims. Valoració de la biodiversitat i de la necessitat de la 
seua conservació.

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

Continguts Criteris d’avaluació CC

El modelatge del relleu. Factors que el condicionen. Cicle geològic terrestre.
Processos geològics interns i externs. 
Els agents geològics externs i els processos de meteorització, erosió, 

BL4.1. Descriure el cicle geològic terrestre, discriminant els processos 
interns dels externs i argumentar l’origen de l’energia que els origina.
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transport i sedimentació. 
Les aigües superficials, salvatges i canalitzades. Les aigües subterrànies, 
modelatge càrstic. Acció geològica del mar i de les glaceres. Formes d’erosió
i sedimentació.
Acció geològica del vent. Formes d’erosió i sedimentació.
Els éssers vius com a agents geològics. Impactes humans en el relleu.
Processos geològics interns. Activitat sísmica i volcànica i les seues 
manifestacions a la Comunitat Valenciana. Riscos associats. Predicció i 
prevenció.
Investigació del paisatge de l’entorn més pròxim a l’alumnat i identificació i 
justificació d’alguns dels factors que han condicionat el seu modelatge.

BL4.2. Descriure els processos implicats en la gliptogènesi, establint 
relacions de causa-efecte entre els agents geològics externs, el tipus de roca 
o el clima amb les formes resultants del paisatge.

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.
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