
 

  

BIOLOGIA I GEOLOGIA 2019/20 

CURS:  1r ESO 
PROFESSORAT: Mª Rosa Massot Segura 

BLOC CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. HABILITATS, DESTRESES I   
ESTRATÈGIES. 
METODOLOGIA CIENTÍFICA 

-La metodologia científica. Característiques bàsiques. 
-L’experimentació en biologia i geologia: obtenció i       
selecció d’informació a partir de la selecció i la recollida          
de mostres del medi natural. 

-Comunicació lingüística 
-Competència matemàtica i competències 
bàsiques en ciència i tecnologia 
-Competència digital 
-Aprendre a aprendre 
-Competències socials i cíviques 
-Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
- Consciència i expressions culturals 
 

2. LA TERRA A L’UNIVERS -Els principals models sobre l’origen de l’Univers. 
-Característiques del sistema solar i dels seus       
components. 
-El planeta Terra. Característiques. Moviments:     
conseqüències i moviments. 
-La geosfera. Estructura i composició de l’escorça, el        
mantell i el nucli. 
-Els minerals i les roques: propietats, característiques i        
utilitats. 
-Roques i minerals més representatius de les Illes        
Balears. 
-L’atmosfera. Composició i estructura. -Contaminació     
atmosfèrica. Efecte hivernacle. -Importància de     
l’atmosfera per als éssers vius. 

-Comunicació lingüística 
-Competència matemàtica i competències 
bàsiques en ciència i tecnologia 
-Competència digital 
-Aprendre a aprendre 
-Competències socials i cíviques 
-Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
- Consciència i expressions culturals 
 

 



 

-La hidrosfera. L’aigua a la Terra. Aigua dolça i aigua          
salada: importància per als éssers vius. -Contaminació de        
l’aigua dolça i de la salada. 
-Problemàtica ambiental en relació amb la gestió de        
l’aigua a les Balears. 
-La biosfera. Característiques que varen fer de la Terra un          
planeta habitable. 

3. LA BIODIVERSITAT AL   
PLANETA TERRA 

-La cèl·lula. Característiques bàsiques de les cèl·lules       
procariota i eucariota, animal i vegetal. 
-Funcions vitals: nutrició, relació i reproducció. 
-Sistemes de classificació dels éssers vius. -Concepte       
d’espècie. Nomenclatura binomial. 
-Regnes dels éssers vius: moneres, protoctists, fongs,       
vegetals i animals. 
-Invertebrats: porífers, celenterats, anèl·lids, mol·luscs,     
equinoderms i artròpodes. -Característiques anatòmiques     
i fisiològiques. 
-Vertebrats: peixos, amfibis, rèptils, aus i mamífers.       
Característiques anatòmiques i fisiològiques. 
-Vegetals: molses, falgueres, gimnospermes i     
angiospermes. Característiques principals, nutrició,    
relació i reproducció. 
-Fauna i flora característica de les Illes Balears.        
-Endemismes més destacables. 

-Comunicació lingüística 
-Competència matemàtica i competències 
bàsiques en ciència i tecnologia 
-Competència digital 
-Aprendre a aprendre 
-Competències socials i cíviques 
-Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
- Consciència i expressions culturals 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  LES PERSONES I LA SALUT. 
PROMOCIÓ DE LA SALUT 

.Nivells d’organització de la matèria viva. 

.Organització general del cos humà: cèl·lules, teixits,       
òrgans, aparells i sistemes 

-Comunicació lingüística 
-Competència matemàtica i competències 
bàsiques en ciència i tecnologia 
-Competència digital 
-Aprendre a aprendre 
-Competències socials i cíviques 
-Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
- Consciència i expressions culturals 



 

MATERIAL IMPRESCINDIBLE 

Llibre de text, Chromebook personal, quadern o arxivador. Estoig amb boli blau o negre, vermell, llapis, goma i regle. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
 

 Instruments d’avaluació  Freqüència Percentatge a la nota 
global 

Exàmens Proves escrites, formularis, preguntes 
orals... 

2 o 3 cops per avaluació 50% 

Tasques Activitats de reforç i avaluació, projectes 
cooperatius, treballs de recerca, 
exposicions orals, creació de models 
explicatius, videos, pósters informatius... 

Diàriament 30% 

Actituds Implicació a l'assignatura, comportament 
dins l’aula, interacció amb els companys i 
professor... 

Diàriament 
 

20% 

 

RECUPERACIÓ 

 

Setembre: Realització d’un treball amb un pes de 60 % i examen amb un pes de 40 %.  

Pendent del curs anterior: Realització d’un treball amb un pes de 60 % i examen amb un pes de 40 %.  
Les tasques seran supervisades pel tutor de pendents. 

 
 



 

  


