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

Curs 4t ESO
Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació. Curs 4t 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 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 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 estudiat.

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 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 blogs, 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 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.

BL1.5. Realitzar un treball experimental aplicant les destreses del treball 
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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 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-ne 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 a documents 
de text o presentacions multimèdia amb sentit estètic i un llenguatge no 
discriminatori, utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori i coneixent 
com aplicar els diferents tipus de llicències.

BL1.9. Exposar en públic de manera clara, ordenada i creativa les 
conclusions del projecte d’investigació realitzat amb el suport de recursos 
de distinta naturalesa (textuals, gràfics, audiovisuals, etc.)

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, servicis de la web social 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. 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.

SIEE

Bloc 2. L’evolució de la vida. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

L'ésser viu com a sistema. Teoria cel·lular. La cèl·lula com a unitat 
estructural i funcional dels éssers vius. Tipus de cèl·lules. Teoria 
endosimbiòtica.
Les molècules de la vida. Els àcids nucleics. ADN i genètica molecular. 
Concepte de gen. Expressió de la informació genètica. Replicació de 
l’ADN, transcripció i traducció. Codi genètic. El cicle cel·lular. 
Mutacions i diversitat biològica. L’herència i transmissió de caràcters. Lleis 
de Mendel. Aplicacions de les lleis de Mendel a la resolució de problemes 
senzills. 
Enginyeria genètica: tècniques i aplicacions. Biotecnologia. Bioètica.
Origen i evolució dels éssers vius. Hipòtesi sobre l’origen de la vida en la 
Terra. Evidències de l’evolució. Teories evolutives. L’evolució i els seus 
mecanismes. L’evolució humana: procés d’hominització.

BL2.1. Debatre els postulats de la teoria cel·lular que establix els fonaments 
de la Biologia i descriure les analogies i diferències en l’estructura de les 
cèl·lules procariotes i eucariotes interpretant les relacions evolutives entre 
estes.

BL2.2. Descriure l’estructura dels àcids nucleics, relacionar l’ADN amb el 
concepte de gen i aplicar el codi genètic en la resolució de problemes sobre 
mutacions gèniques.

BL2.3. Representar l’estructura del nucli cel·lular i dels cromosomes, 
identificant-los en un cariotip, diferenciar els principals processos que tenen
lloc en la mitosi i la meiosi justificant la seua importància biològica, i 
identificar les fases del cicle cel·lular en imatges de microscòpia òptica.

BL2.4. Analitzar el concepte de mutació diferenciant els seus tipus i 
argumentar els seus efectes sobre la variabilitat genètica i l’evolució de les 
espècies i sobre els individus, exemplificant algunes de les malalties 
hereditàries més comuns que provoquen.
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BL2.5. Formular les lleis de Mendel aplicant-les a la resolució de problemes 
de genètica mendeliana com: transmissió de caràcters autosòmics, lligats al 
sexe, genealogies familiars, producció ramadera i d’animals domèstics, etc. 

BL2.6. Identificar les principals tècniques d’enginyeria genètica, interpretar 
les seues aplicacions en camps com la investigació bàsica, els tractaments de
teràpia gènica, cèl·lules mare, preservació de les espècies, etc., i analitzar 
críticament les seues implicacions ètiques, socials i mediambientals.

BL2.7. Debatre les distintes hipòtesis històriques formulades sobre l’origen 
de la biodiversitat i sobre les evidències de l’evolució, establir la relació 
actual entre mutació, variabilitat i selecció natural superant els preconceptes 
que atribuïxen intencionalitat a l’evolució, proposant exemples de fenòmens
usuals de la vida quotidiana com les conseqüències biològiques de l’ús 
inadequat d’insecticides o d’antibiòtics.

BL2.8. Descriure el procés d’hominització, reconeixent la interacció entre 
els diversos trets adaptatius que han confluït en l’aparició de l’espècie 
humana, i interpretar arbres filogenètics.
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Bloc 3. La dinàmica de la Terra. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

La Terra, un sistema en continu canvi. La història de la Terra. L’origen de la
Terra i del Sistema Solar. Evolució dels diferents subsistemes: geosfera, 
hidrosfera i atmosfera. 
El temps geològic: idees històriques sobre l’edat de la Terra. Mètodes de 
datació absoluta i relativa. Principis fonamentals de la Geologia: 
uniformisme i actualisme, horitzontalitat i superposició d’estrats. Els fòssils 
guia. Els eons, eres geològiques i períodes geològics. Principals 
esdeveniments geològics i biològics.
Estructura i composició de la Terra. Models geodinàmic i geoquímic de la 
seua estructura i composició.
La tectònica de plaques, paradigma actual de la geologia. Evolució històrica:
de la deriva continental a la tectònica de plaques. Principals plaques 

BL3.1. Descriure els principals esdeveniments geològics, climàtics i 
biològics ocorreguts en la història de la Terra, utilitzant models temporals a 
escala i reconéixer alguns fòssils guia característics.

BL3.2. Reconéixer diferents mètodes de datació relativa i absoluta, utilitzant
l’actualisme com a marc teòric per a resoldre problemes senzills de datació 
relativa.

BL3.3. Comparar els models geodinàmic i geoquímic de l’estructura i 
composició de la Terra justificant els criteris que els determinen, i associar 
el model dinàmic amb la teoria de la tectònica de plaques.
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litosfèriques. Tipus de límits de plaques. Moviments i fenòmens associats. 
Conseqüències.
El relleu com resultat de la interacció entre els processos interns i externs 
del planeta. Interpretació d’imatges de paisatges i realització de mapes i 
perfils topogràfics.

BL3.4. Reconéixer el poder explicatiu de la teoria de tectònica de plaques 
com a paradigma articulador de la geologia; interpretar les evidències de la 
deriva continental i de l’expansió del fons oceànic com a proves 
determinants i relacionar els distints tipus de contactes entre plaques amb 
els seus moviments relatius i els seus efectes tectònics i orogènics ubicant-
los en un mapa terrestre.

BL3.5. Interpretar mapes i realitzar perfils topogràfics, reconeixent el relleu 
com resultat de la interacció entre els processos geològics interns i externs.
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Bloc 4. Ecologia i medi ambient. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Estructura dels ecosistemes.
Factors abiòtics limitants i adaptacions. Límits de tolerància. Amplitud 
ecològica
Factors biòtics. Poblacions i comunitats. Nivells tròfics. Relacions tròfiques. 
Cadenes i xarxes. 
Dinàmica de l’ecosistema. Cicles de matèria i flux d’energia. Cicles 
biogeoquímics i successions ecològiques. Autoregulació dels ecosistemes. 
L’activitat humana i el medi ambient. Els recursos naturals. La 
superpoblació i les seues conseqüències. Els residus. Impactes ambientals. 
Mesures de gestió i defensa per a evitar el deteriorament del medi ambient i 
promoure la seua conservació.
Impacte mediambiental dels ordinadors i dispositius electrònics. Reciclatge 
d’ordinadors i els seus components.

BL4.1. Descriure l’estructura i components de l’ecosistema, analitzar les 
seues relacions i la seua influència en la regulació d'este i interpretar les 
diferents adaptacions dels éssers vius com a conseqüència d’estes relacions 
avaluant la importància del seu equilibri.

BL4.2. Comparar el trànsit cíclic de matèria en els ecosistemes amb el flux 
d’energia elaborant exemples de cadenes i xarxes tròfiques en ecosistemes 
terrestres i aquàtics.

BL4.3. Relacionar les pèrdues energètiques produïdes en cada nivell tròfic 
amb l’aprofitament dels recursos alimentaris del planeta des d’un punt de 
vista sostenible.

BL4.4. Descriure els principals impactes humans sobre el medi ambient, 
argumentant les seues causes i conseqüències, debatre algunes actuacions i 
mesures de gestió per a evitar el seu deteriorament i promoure la seua 
conservació.

BL4.5. Actuar de manera respectuosa amb el medi ambient en l’ús de la 
tecnologia en la seua vida diària, estimant l’impacte de la fabricació, 
utilització i reciclatge de les TIC en la sostenibilitat del medi ambient.
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