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CRITERIS D’AVALUACIÓ
1.- Conèixer els astres que formen l'Univers i el Sistema Solar, així com els moviments que descriuen i, distingir estrelles de
constel·lacions i galàxies.
2.- Descriure les principals característiques físiques de la Terra: dimensions, forma, temperatura mitjana, gravetat, i
comparar-les amb les de altres astres del sistema solar.
3.- Conèixer i classificar les roques i minerals més abundants, indicant els que son presents a les Illes Balears i destacant-ne
les aplicacions i gestió sostenible.
4.-Diferenciar els canvis a la superfície terrestre generats per l’energia de l’interior de la Terra dels que son d’origen extern
5. Analitzar les activitats sísmica i volcànica i les seves característiques i els efectes que generen
6.- Reconèixer que tots els éssers vius estan formats per cèl·lules i que aquestes són les unitats bàsiques estructurals i
funcionals de la matèria viva.
7.- Reconèixer les funcions vitals dels éssers vius. Descriure les funcions c omunes a tots els éssers vius i diferenciar entre
nutrició autòtrofa i heteròtrofa. Reconèixer la funció de cada un dels aparells i sistemes en les tres funcions vitals.

8.- Definir els cinc regnes per les característiques més bàsiques i les que diferencien uns dels altres.
9.- Identificar i classificar éssers vius amb claus senzilles.
10. Cercar, seleccionar i interpretar la informació de caràcter científic i utilitzar-la per formar-se una opinió pròpia,
expressar-se amb precisió i argumentar sobre problemes relacionats amb el medi natural i la salut

CONTINGUTS MÍNIMS

L’univers i el sistema solar
La terra i la Lluna
La geosfera
Geodinàmica externa
Geodinàmica interna

La biosfera
Els regnes moneres,
protoctists i fongs
El regne plantes

El regne animal: els
invertebrats
El regne animal: els
vertebrats

MATERIAL NECESSARI
Un quadern tapa fluixa de quadres d’us exclusiu per biologia i geologia que serà el quadern de classe i laboratori.
El llibre de text «baula».
Útils d’escriure.
El material que es requereixi per la realització de les pràctiques de laboratori.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
L’avaluació és contínua, és a dir, es tindrà en compte l’evolució de l’alumne des del primer dia i, per això, es recollirà
informació dels aspectes següents:
- actitud, basada en l’observació diària de l’alumne sobre: comportament, hàbit de treball, participació, interès, dur el
material necessari
- activitats a classe (orals i escrites),
- proves escrites (una per tema com a mínim),
- quadern de classe, quadern de laboratori
- treballs,
- participació a sortides.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
Es posaran notes de totes les activitats d’avaluació detallades, a partir de les quals es decidirà la nota global, tenint en
compte que hi haurà una nota de les activitats següents: actitud, activitats de classe, quadern de classe, treball i laboratori; i
varies notes de les proves escrites (una de cada tema com a mínim).
Les proves escrites comptaran un 70% del total de la nota, el treball un 20% i l’actitud un 10%.
Els alumnes que per motius justificats hagin deixat de fer alguna prova la podran realitzar el dia convingut.
No es repetiran exàmens de forma extraordinària. Es durà a terme un examen de recuperació de les avaluacions suspeses
durant el mes de juny.
Els alumnes d’ESO amb l’assignatura suspesa al mes de juny hauran d’entregar el dia de l’examen de setembre un treball
d’estiu . El treball puntuarà un màxim de 1 punt, que es sumarà a la nota de l’examen. La nota total haurà d’esser de 5 per a
poder aprovar, i la nota màxima serà un 6 excepte casos excepcionals.
Els alumnes que a setembre suspenguin però promocionin de curs duran l’assignatura pendent i durant el mes d’abril del
curs següent hauran d’examinar-se i entregar el treball amb les mateixes condicions que pel setembre.
Signatura pare o mare:

