
 

 
 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 

Departament: Ciències de la naturalesa Estudis: ESO 

Matèria: Biologia i geologia Curs:      1r 

Professor/a:  
Marta Gràcia (A,B i C) i Núria Jover (D i E) 

Hores/setmana: 2h (1A+1B) 

 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

1 
Els éssers vius (característiques generals, la cèl·lula 
i nivells d’organització). Origen, evolució i 
biodiversitat dels éssers vius 

1r trimestre 

2 
Els cinc regnes (moneres, protoctists, fongs, plantes 
i animals). 2n trimestre 

3 L’Univers i la geosfera 3r trimestre 

 
 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 

L’avaluació es realitzarà valorant l’assoliment per part de l’alumnat de les           
competències bàsiques següents: 
 

- Competències del coneixement i interacció amb el medi físic, lingüística i           
matemàtica (50%). 

- Competències d’aprendre a aprendre, d’autonomia i iniciativa personal i social i           
ciutadana (50%). 

 
L’adquisició de la competència bàsica del coneixement i la interacció amb el medi físic,              
juntament amb la competència lingüística i matemàtica, es valoraran mitjançant un           
mínim de 2 proves escrites per cada trimestre. 
Per la valoració de la resta de competències, es tindran en compte els exercicis i               
treballs escrits fets a classe o a casa, les presentacions orals fetes a classe, les               
pràctiques de laboratori, la pulcritud i ordre en el dossier així com la puntualitat i el                
comportament a les classes, el respecte pel material, la constància en la realització             
dels deures i la disponibilitat del material necessari per treballar. 
 
Si l’alumne no assoleix les competències en alguna de les avaluacions, caldrà que faci              
activitats de recuperació al llarg del curs.  
 
La nota final de la matèria es calcularà fent la mitjana de la nota de les 3 avaluacions.  
En cas de no superar la matèria al juny, l’alumne haurà de presentar un dossier               
d’exercicis i fer una prova escrita de tota la matèria en les proves extraordinàries del               



 

 
 

mes de juny . La presentació del dossier serà condició indispensable per poder             
realitzar la prova, i ajudarà a millorar la nota de la prova escrita.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIAL ESPECÍFIC de MATÈRIA 
 

 
 
El llibre de text que s’utilitzarà durant aquest curs serà:  

-Biologia i geologia 1r ESO. Editorial Santillana (llibre digital) 
 

 
 

 
METODOLOGIA  
 

 
Al llarg del curs es faran les explicacions dels continguts, que es alumnes consolidaran              
mitjançant la realització d’activitats del llibre, pràctiques de laboratori així com           
l’elaboració d’un dossier de cada tema. 
 
Paral·lelament, es realitzaran activitats de recerca i indagació sobre preguntes          
investigables del tema, per acabar fent exposicions orals o digitals per presentar els             
resultats. 
 
 
 


