
 

  

BIOLOGIA I GEOLOGIA 2019/20 

CURS:  4t ESO 
PROFESSORAT: Mª Rosa Massot Segura 

BLOC CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. L’EVOLUCIÓ DE LA VIDA -La cèl·lula. 
-Cicle cel·lular. 
-Els àcids nucleics. 
-ADN i genètica molecular. 
-Procés de replicació de l’ADN. 
-Concepte de gen. 
-Expressió de la informació genètica. Codi genètic. 
-Mutacions. Relacions amb l’evolució. 
-L’herència i la transmissió de caràcters. -Introducció i        
desenvolupament de les lleis de Mendel. 
-Base cromosòmica de les lleis de Mendel. 
-Aplicacions de les lleis de Mendel. 
-Enginyeria genètica: tècniques i aplicacions.     
-Biotecnologia. Bioètica. 
-Origen i evolució dels éssers vius. Hipòtesis sobre        
l’origen de la vida a la Terra. 
-Teories de l’evolució. El fet i els mecanismes de         
l’evolució. 

-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 DINÀMICA DE LA TERRA -La història de la Terra. 
-L’origen de la Terra. El temps geològic: idees històriques         
sobre l’edat de la Terra. Principis i procediments que         
permeten reconstruir-ne la història. Utilització de      
l’actualisme com a mètode d’interpretació. 
-Els eons, les eres geològiques i els períodes geològics:         
ubicació dels esdeveniments geològics i biològics      
importants. 
-Estructura i composició de la Terra. Models geodinàmic i         
geoquímic. 
-La tectònica de plaques i les seves manifestacions.        
Evolució històrica: de la deriva continental a la tectònica         
de plaques. 

-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 
 

3. ECOLOGIA I MEDI AMBIENT -Estructura dels ecosistemes. 
-Components de l’ecosistema: comunitat i biòtop. 
-Tipus d’ecosistemes més representatius de les Illes       
Balears. 
-Relacions tròfiques: cadenes i xarxes. 
-Hàbitat i nínxol ecològic. 
-Factors limitants i adaptacions. Límit de tolerància. 
-Autoregulació de l’ecosistema, de la població i de la         
comunitat. 
-Dinàmica de l’ecosistema. 
-Cicle de matèria i flux d’energia. 
-Piràmides ecològiques. 
-Cicles biogeoquímics i successions ecològiques. 
-Impacte i valoració de les activitats humanes en els         
ecosistemes. 
-La superpoblació i les seves conseqüències:      
desforestació, sobreexplotació, incendis, etc. 
-L’activitat humana i el medi ambient. 

-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 
 



 

-Els recursos naturals i tipus de recursos. -Conseqüències        
ambientals del consum humà d’energia. 
-Principals problemes ambientals de les Illes Balears.  
 

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 60 % 

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

Diàriament 
 

30% 

Actituds Implicació a l'assignatura, realització de les 
tasques encomanades, comportament dins 
l’aula. 

Diàriament 
 

10% 

 
 
 
 



 

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. 
 

 
 

  


