
Continguts i criteris d’avaluació de l’àrea Cultura Científica 

Curs 1r de batxillerat

Bloc 1: Procediments de treball.  Curs 1r de batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Anàlisi de la informació científica.
Comunicació de conclusions.
Importància de la I+D en la vida 
quotidiana.

BL1.1. Interpretar textos orals de 
naturalesa científica procedents de 
fonts diverses per a obtindre 
informació i reflexionar sobre el 
contingut. 

BL1.2. Expressar oralment textos 
prèviament planificats, de l’àmbit 
científic, amb una pronunciació clara,
per a transmetre de forma 
organitzada els seus coneixements 
amb un llenguatge no discriminatori. 

BL1.3. Participar en intercanvis 
comunicatius en l’àmbit científic 
utilitzant un llenguatge no 
discriminatori. 

BL1.4. Reconéixer la terminologia 
conceptual de la ciència i utilitzar-la 
correctament en activitats orals i 
escrites. 

BL1.5. Llegir textos de formats 
diversos i naturalesa científica 
utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora per a obtindre 
informació i aplicar-la en la reflexió 
sobre el contingut. 

BL1.6. Escriure textos de naturalesa 
científica en diversos formats i 
suports, cuidant els  aspectes 
formals, aplicant les normes de 
correcció ortogràfica i gramatical, 
per a transmetre de forma 
organitzada els seus coneixements 
amb un llenguatge no discriminatori. 

BL1.7. Buscar i seleccionar 
informació en diverses fonts 
científiques de forma contrastada i 
organitzar la informació obtinguda 
per mitjà de diversos procediments 
de presentació dels continguts, tant 
en paper com digitalment, per a  
ampliar els seus coneixements i 
elaborar textos, i citar-ne 
adequadament la procedència. 
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BL1.8. Col·laborar i comunicar-se per
a construir un producte o tasca 
col·lectiva filtrant i compartint 
informació i continguts digitals, 
utilitzant les  TIC i aplicant bones 
formes de conducta en la 
comunicació, i previndre, denunciar i 
protegir els altres de les males 
pràctiques com el ciberassetjament.

BL1.9. Crear i editar continguts 
digitals com a documents de text o 
presentacions multimèdia amb sentit 
estètic utilitzant aplicacions 
informàtiques per a registrar 
informació científica, coneixent com 
aplicar els diferents tipus de 
llicències.

BL1.10. Utilitzar aplicacions 
informàtiques per a resoldre 
problemes i recrear experiments 
científics.

BL1.11. Analitzar el paper que la 
investigació científica té com a motor
de la nostra societat i la seua 
importància al llarg de la història. 

BL1.12. Analitzar la importància de 
la I+D en la vida quotidiana per a 
generar coneixement, aplicacions 
científiques i desenrotllament 
tecnològic. 

BL1.13. Gestionar de forma eficaç 
tasques o projectes científics, fent 
propostes creatives i confiant en les 
seues possibilitats i prendre 
decisions raonades i responsables.

BL1.14. Planificar tasques o projectes
científics, individuals o col·lectius, 
descrivint accions, recursos 
materials, terminis i responsabilitats 
per a aconseguir els objectius 
proposats, considerant diverses 
alternatives, avaluar el procés i el 
producte final i comunicar de forma 
creativa  els resultats obtinguts.

BL1.15. Buscar i seleccionar 
informació sobre els entorns laborals,
professions i estudis vinculats amb 
els coneixements del nivell educatiu, 
analitzar els coneixements, habilitats 
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i competències necessàries per al seu
desenrotllament i comparar-les amb 
les pròpies aptituds i interessos per a
generar alternatives davant de la 
presa de decisions vocacional. 

BL1.16. Organitzar un equip de 
treball i distribuir responsabilitats i 
gestionar recursos perquè tots els 
membres participen i arriben a les 
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.

Bloc 2: La Terra i la vida.  Curs 1r de Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Teoria de la deriva continental.
Tectònica de plaques.
Origen de la vida en la Terra.
La selecció natural.

BL2.1. Justificar la teoria de la deriva
continental a partir de les proves 
geogràfiques, paleontològiques, 
geològiques i paleoclimàtiques. 

BL2.2. Utilitzar la tectònica de 
plaques per a explicar l’expansió del 
fons oceànic i l’activitat sísmica i 
volcànica en les vores de les plaques.

BL2.3. Relacionar l’existència de 
diferents capes terrestres amb la 
propagació de les ones sísmiques a 
través d’estes. 

BL2.4. Explicar les diferents teories 
sobre l’origen i desenrotllament de la
vida en la Terra. 

BL2.5. Descriure les proves 
biològiques, paleontològiques i 
moleculars en què es basa la teoria 
de l’evolució de les espècies. 

BL2.6. Enfrontar les teories de 
Darwin i Lamarck per a explicar la 
selecció natural. 

BL2.7. Establir les diferents etapes 
evolutives dels homínids fins a 
arribar a l’homo sapiens, identificant 
les seues característiques 
fonamentals, com ara capacitat 
cranial i alçada. 

BL2.8. Analitzar de forma crítica les 
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informacions associades a l’univers, 
la Terra i a l’origen de les espècies, 
distingint entre informació científica 
real, opinió i ideologia.

Bloc 3: Avanços en biomedicina.  Curs 1r de Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Anàlisi de l’evolució històrica en la 
consideració i tractament de les 
malalties.
Avaluació de les alternatives a la 
medicina tradicional.
Trasplantaments.
La investigació medicofarmacèutica.
Ús responsable del sistema sanitari i 
els medicaments.

BL3.1. Reconéixer l’evolució històrica
dels mètodes de diagnòstic i 
tractament de les malalties. 

BL3.2. Reconéixer l’existència 
d’alternatives a la medicina 
tradicional, avaluant si tenen 
fonament científic o no  i els riscos 
que pogueren comportar. 

BL3.3. Proposar els trasplantaments 
com a alternativa en el tractament de
certes malalties, tenint en compte els 
seus avantatges i inconvenients. 

BL3.4. Descriure el procés que seguix
la indústria farmacèutica per a 
descobrir, desenrotllar, assajar i 
comercialitzar els fàrmacs. 

BL3.5. Justificar la necessitat de fer 
un ús racional de la sanitat i dels 
medicaments. 
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Bloc 4: La revolució genètica.  Curs 1r de Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Desenrotllament històric de la 
genètica.
La informació genètica.
Desxifrant el genoma humà.
Aplicacions de la genètica i les seues 
repercussions socials i econòmiques. 

BL4.1. Explicar el desenrotllament 
històric de la genètica. 

BL4.2. Saber ubicar la informació 
genètica que posseïx tot ser viu i 
establir la relació jeràrquica entre les
distintes estructures, des del 
nucleòtid fins als gens responsables 
de l’herència. 

BL4.3. Explicar la forma en què es 
codifica la informació genètica en 
l’ADN , justificant la necessitat 
d’obtindre el genoma complet d’un 
individu i desxifrar-ne el significat. 

BL4.4. Analitzar les aplicacions de 
l’enginyeria genètica en l’obtenció de
fàrmacs, transgènics i teràpies 
gèniques. 
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BL4.5. Establir les repercussions 
socials i econòmiques de la 
reproducció assistida, la selecció i 
conservació d’embrions. 

BL4.6. Descriure i analitzar les 
possibilitats que oferix la clonació en 
diferents camps. 

BL4.7. Reconéixer els diferents tipus 
de cèl·lules mare en funció de la seua
procedència i capacitat generativa i 
establir en cada cas les aplicacions 
principals. 

BL4.8. Explicar, de forma crítica, els 
avanços científics relacionats amb la 
genètica, els seus usos i 
conseqüències mèdiques i socials. 

BL4.9. Explicar els avantatges i 
inconvenients dels aliments 
transgènics, raonant la conveniència 
o no del seu ús. 
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Bloc 5: Noves tecnologies en comunicació i informació.  Curs 1r de Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

La revolució informàtica.
Avanços més significatius de la 
tecnologia actual.
Beneficis i problemes dels avanços 
tecnològics.

BL5.1. Reconéixer l’evolució històrica
de l’ordinador en termes de 
grandària i capacitat de procés.

BL5.2. Explicar com s’emmagatzema 
la informació en diferents formats 
físics, com ara discos durs, discos 
òptics i memòries, tenint en compte 
els avantatges i inconvenients de 
cada un d’estos.

BL5.3. Utilitzar amb propietat 
conceptes específicament associats a 
l’ús d’Internet. 

BL5.4. Comparar les prestacions de 
dos dispositius del mateix tipus, un 
basat en la tecnologia analògica i un 
altre en la digital.

BL5.5. Determinar el fonament 
d’alguns dels avanços més 
significatius de la tecnologia actual: 
com s’establix la posició sobre la 
superfície terrestre amb la 
informació rebuda dels sistemes de 
satèl·lits GPS o GLONASS; 
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infraestructura bàsica que requerix 
l’ús de la telefonia mòbil;  tecnologia 
LED i els avantatges que suposa la 
seua aplicació en pantalles planes 
d’il·luminació.
 
BL5.6. Reconéixer de forma crítica la 
constant evolució tecnològica i el 
consumisme que origina en la 
societat. 

BL5.7. Justificar l’ús de les xarxes 
socials i assenyalar-ne els avantatges 
que oferixen, els riscos que suposen i
les solucions que s’utilitzen.

BL5.8. Descriure en què consistixen 
els delictes informàtics més 
habituals, posant de manifest la 
necessitat de protegir les dades per 
mitjà d’encriptació, contrasenya, etc. 

BL5.9. Demostrar per mitjà de la 
participació en debats, elaboració de 
redaccions i/o comentaris de text, 
que s’és conscient de la importància 
que tenen les noves tecnologies en la 
societat actual. 
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