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1. CONTINGUTS 

 L’Univers i el Sistema Solar
 L’atmosfera, la hidrosfera i la geosfera
 Els processos geològics
 Els éssers vius 
 Les funcions vitals 
 La biodiversitat. Els éssers vius menys complexos
 Les plantes, els éssers vius més arrelats
 La diversitat del regne animal. Els invertebrats
 Els animals més evolucionats: 

 
2. COMPETÈNCIES A ASSOLIR

  

DIMENSIONS 

1- INDAGACIÓ DE FENÒ-
MENS NATURALS DE LA 
VIDA QUOTIDIANA 

2- OBJECTES I SISTEMES 
TECNOLÒGICS DE LA VI-
DA QUOTIDIANA 

3- MEDI AMBIENT 

4- SALUT 
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FULL D'INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA 

MATÈRIA: Ciències Experimentals 

Nom del professor/a: Silvia Díez 

1er A, B, C, D 

L’Univers i el Sistema Solar 
hidrosfera i la geosfera 

Els processos geològics 

 
La biodiversitat. Els éssers vius menys complexos 
Les plantes, els éssers vius més arrelats 
La diversitat del regne animal. Els invertebrats 
Els animals més evolucionats: els vertebrats 

COMPETÈNCIES A ASSOLIR 

COMPETÈNCIES 

Ò-
MENS NATURALS DE LA 

C1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des 
de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el co
portament dels fenòmens naturals. 
C2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics 
des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el 
comportament dels fenòmens naturals. 
C3. Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida 
utilitzant els registres del passat. 
C4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de 
ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la 
realització i la comunicació d’investigacions experimentals.

C5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el ra
nament científic. 
C6. Reconèixer i aplicar els processos implicats en 
l’elaboració i validació del coneixement científic.

OBJECTES I SISTEMES 
I-

C7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i a
cions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en 
l’impacte ambiental. 
C10. Prendre decisions amb criteris científics que permetin 
preveure, evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals.

C11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o m
nimitzin els impactes mediambientals derivats de la interve
ció humana. 
C12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en 
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Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des 

de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el com-

Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics 
des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el 

Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida 

Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de 
ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la 

ació d’investigacions experimentals. 
Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el rao-

Reconèixer i aplicar els processos implicats en 
l’elaboració i validació del coneixement científic. 

Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i ac-
cions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en 

Prendre decisions amb criteris científics que permetin 
preveure, evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals.  

Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o mi-
nimitzin els impactes mediambientals derivats de la interven-

Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en 
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Competències transversals de l

 
3. CRITERIS D'AVALUACIÓ

3.1. Criteris de qualificació
 

 Dimensió 1: Indagació de fenòmens naturals de la vida quotidiana: 
 Dimensió 2: Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana: 
 Dimensió 3: Medi ambient: 
 Dimensió 4: Salut: 5%

 
[Els percentatges que corresponen a cada dimensió són: un 60% de la 
un 25% dels treballs presentats (deures, dossiers, tasques via digital, …) i un 15% de l’actitut de 

a) Qualsevol prova (control, recuperació d'avaluacions, exàmens extraordinaris) consi
tirà en un examen (ja sigui ora

b) Quan un alumne/a no es presenti a un control, sempre que entregui un justificant per 
escrit i signat per la família de la seva absència, se li farà l’examen de manera escr
ta o oral a decisió del 
s'haurà de justificar amb documentació oficial o amb una entrevista presencial dels 
pares explicant els motius de la no presència a l'examen i serà el Departament de 
Ciències qui valorarà fer un exa
ta. 

c) La nota de cada avaluació serà un 
fets durant el trimestre, un 
siers, ...) i un 15%de l’actitud de l’alumne/a

d) La presentació dels dossiers de classe en la dates fixades pel professor/a serà i
prescindible per aprovar l’avaluació.

e) Es farà un control de cada tema treballat.
f) Una actitud molt negativa i reiterada per part de l’alumne/a (negar

justificar absències, no respectar companys o professors/es, ...) pot fer que aquest/a 
no aprovi l’avaluació.

g) Si un alumne/a té un 20% o més de faltes sense justificar per trimestre, li quedarà 
suspesa l’avaluació.
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l’àmbit individual i social, fonamentades en el coneixement de 
les estratègies de detecció i resposta del cos humà.

C13. Aplicar les mesures preventives adequades, utilitzant el 
coneixement científic en relació amb les conductes de risc i 
malalties associades al consum de substàncies addictives.

C14. Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que 
promoguin la salut i evitin conductes de risc, trastorns alime
taris i malalties associades. 

Competències transversals de l'àmbit digital i de l'àmbit personal i social

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Criteris de qualificació: 

: Indagació de fenòmens naturals de la vida quotidiana: 
: Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana: 
: Medi ambient: 30% 

5% 

[Els percentatges que corresponen a cada dimensió són: un 60% de la mitjana dels controls fets, 
un 25% dels treballs presentats (deures, dossiers, tasques via digital, …) i un 15% de l’actitut de 

l’alumne/a.] 

 
Qualsevol prova (control, recuperació d'avaluacions, exàmens extraordinaris) consi
tirà en un examen (ja sigui oral o escrit) i/o un treball a decisió del profesor/a.
Quan un alumne/a no es presenti a un control, sempre que entregui un justificant per 
escrit i signat per la família de la seva absència, se li farà l’examen de manera escr
ta o oral a decisió del profesor/a. La No assistència a les recuperacions de juny 
s'haurà de justificar amb documentació oficial o amb una entrevista presencial dels 
pares explicant els motius de la no presència a l'examen i serà el Departament de 
Ciències qui valorarà fer un examen individual a l'alumne/a fora de la data estable

La nota de cada avaluació serà un 60% del valor de la mitjana dels controls 
fets durant el trimestre, un 25%dels treballs presentats a classe (deures, do

de l’actitud de l’alumne/a.  
La presentació dels dossiers de classe en la dates fixades pel professor/a serà i
prescindible per aprovar l’avaluació. 
Es farà un control de cada tema treballat. 
Una actitud molt negativa i reiterada per part de l’alumne/a (negar

tificar absències, no respectar companys o professors/es, ...) pot fer que aquest/a 
no aprovi l’avaluació. 
Si un alumne/a té un 20% o més de faltes sense justificar per trimestre, li quedarà 
suspesa l’avaluació. 
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l’àmbit individual i social, fonamentades en el coneixement de 
les estratègies de detecció i resposta del cos humà. 

Aplicar les mesures preventives adequades, utilitzant el 
coneixement científic en relació amb les conductes de risc i 
malalties associades al consum de substàncies addictives. 

Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que 
salut i evitin conductes de risc, trastorns alimen-

àmbit personal i social 

: Indagació de fenòmens naturals de la vida quotidiana: 50% 
: Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana: 15% 

mitjana dels controls fets, 
un 25% dels treballs presentats (deures, dossiers, tasques via digital, …) i un 15% de l’actitut de 

Qualsevol prova (control, recuperació d'avaluacions, exàmens extraordinaris) consis-
l o escrit) i/o un treball a decisió del profesor/a. 

Quan un alumne/a no es presenti a un control, sempre que entregui un justificant per 
escrit i signat per la família de la seva absència, se li farà l’examen de manera escri-

profesor/a. La No assistència a les recuperacions de juny 
s'haurà de justificar amb documentació oficial o amb una entrevista presencial dels 
pares explicant els motius de la no presència a l'examen i serà el Departament de 

men individual a l'alumne/a fora de la data establer-

del valor de la mitjana dels controls 
dels treballs presentats a classe (deures, dos-

La presentació dels dossiers de classe en la dates fixades pel professor/a serà im-

Una actitud molt negativa i reiterada per part de l’alumne/a (negar-se a treballar, no 
tificar absències, no respectar companys o professors/es, ...) pot fer que aquest/a 

Si un alumne/a té un 20% o més de faltes sense justificar per trimestre, li quedarà 
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Les qualificacions de les avaluacions 
nou format: 
 

 AE (Assoliment d'Excel.lència): 9
 AN(Assoliment de Notable): 7
 AS (Assoliment de Satisfactori
 NA (No Assoliment): 0

 

4. CRITERIS DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, ORDINÀRIA I 

4.1. Recuperació Trimestral
 

a) Si se suspèn un trimestre, la recuperació es farà durant el següent trimestre.
b) Es podrà recuperar mitjançant la superació d'una prova escrita i/o l'entrega d'alguna 

tasca encomanada pel professor/a.
c) La nota màxima de 

 
4.2. Recuperació Final Ordinària

 
a) Si el departament de ciències ho considera oportú, al mes de Juny, en les dates de 

recuperació de la tercera avaluació, es podran recuperar qualsevol de les altres 
dues avaluacions. 

b) Es podrà recuperar mitjançant la superació d'una prova escrita i/o l'entrega d'alguna 
tasca encomanada pel professor/a.

c) La recuperació tindrà un valor màxim d'Assoliment Satisfactori.
d) La nota final de curs al Juny serà la mitjana de les notes 

 
4.3. Recuperació Final Extraordinària:

 
a) Al juny, en cas necessari, es recuperarà tota la matèria treballada durant el curs i no 

avaluacions trimestrals.
b) Es podrà recuperar mitjançant la superació d'una prova escrita i/o l'entrega 

tasca encomanada a criteri del professor/a.
c) L’alumne/a s’ha d’avaluar de tots els trimestres.
d) La nota final de curs al Juny serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions.
e) La recuperació tindrà un valor màxim d'Assoliment Satisfactori.

 
 

Cal recordar que: 

" En el marc de l'avaluació contínua, l'assoliment de les competències
ries amb continuïtat dins l'etapa i dels àmbits transversals comporta l'assoliment dels nivells 

competencials no assolits en cursos anteriors.
Pel que fa a les altres matèries, l'alumnat haurà de presentar

cuperació de cursos anteriors dels mesos de novembre i/o febrer."
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Les qualificacions de les avaluacions i les qualificacions de finals de curs, tindran el següent 

(Assoliment d'Excel.lència): 9-10 
(Assoliment de Notable): 7-8,9 
(Assoliment de Satisfactori): 5-6,9 
(No Assoliment): 0-4,9 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

Trimestral: 

Si se suspèn un trimestre, la recuperació es farà durant el següent trimestre.
Es podrà recuperar mitjançant la superació d'una prova escrita i/o l'entrega d'alguna 
tasca encomanada pel professor/a. 

 l'avaluació recuperada serà Assoliment Satisfactori.

Final Ordinària: 

Si el departament de ciències ho considera oportú, al mes de Juny, en les dates de 
recuperació de la tercera avaluació, es podran recuperar qualsevol de les altres 

 
Es podrà recuperar mitjançant la superació d'una prova escrita i/o l'entrega d'alguna 
tasca encomanada pel professor/a. 
La recuperació tindrà un valor màxim d'Assoliment Satisfactori. 
La nota final de curs al Juny serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions.

Recuperació Final Extraordinària: 

Al juny, en cas necessari, es recuperarà tota la matèria treballada durant el curs i no 
avaluacions trimestrals. 
Es podrà recuperar mitjançant la superació d'una prova escrita i/o l'entrega 
tasca encomanada a criteri del professor/a. 
L’alumne/a s’ha d’avaluar de tots els trimestres. 
La nota final de curs al Juny serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions.
La recuperació tindrà un valor màxim d'Assoliment Satisfactori. 

 
" En el marc de l'avaluació contínua, l'assoliment de les competències 
ries amb continuïtat dins l'etapa i dels àmbits transversals comporta l'assoliment dels nivells 

competencials no assolits en cursos anteriors. 
e fa a les altres matèries, l'alumnat haurà de presentar-se a les convocatòries de r

de cursos anteriors dels mesos de novembre i/o febrer."
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i les qualificacions de finals de curs, tindran el següent 

EXTRAORDINÀRIA 

Si se suspèn un trimestre, la recuperació es farà durant el següent trimestre. 
Es podrà recuperar mitjançant la superació d'una prova escrita i/o l'entrega d'alguna 

l'avaluació recuperada serà Assoliment Satisfactori. 

Si el departament de ciències ho considera oportú, al mes de Juny, en les dates de 
recuperació de la tercera avaluació, es podran recuperar qualsevol de les altres 

Es podrà recuperar mitjançant la superació d'una prova escrita i/o l'entrega d'alguna 

 
de les tres avaluacions. 

Al juny, en cas necessari, es recuperarà tota la matèria treballada durant el curs i no 

Es podrà recuperar mitjançant la superació d'una prova escrita i/o l'entrega d'alguna 

La nota final de curs al Juny serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions. 
 

 del curs de les matè-
ries amb continuïtat dins l'etapa i dels àmbits transversals comporta l'assoliment dels nivells 

se a les convocatòries de re-
de cursos anteriors dels mesos de novembre i/o febrer." 
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A més a més: 
 

 No es realitzarà una prova escrita un altre dia a no ser que es presenti una causa 
justificada per part de la família. Si es tracta d'un examen de recuperació de Juny
Oridnària o Extraordinària s'ha de justificar amb documentació oficial i mai amb una 
nota signada pels pares o una altra persona major d'edat.

 La presentació del dossier de
cindible per aprovar l'avaluació.

 Independentment de les qualificacions estrictament acadèmiques, el professor/a 
podrà no aprovar l'avaluació global de l'alumnat que es trobi en alguna d'aquestes 
situacions: 

o Haver manifestat una reiterada mala conducta a classe (per exemple 3 expu
sions o més durant el període avaluatiu).

o Haver comés una falta greu o molt greu a la seva classe.

o No portar el material corresponent (llibre, llibreta d'exercicis, llibreta de
ques, ...) 

o No justificar absències de forma reiterada. L'acumulació d'un 20 % de faltes 
d'assistència no justificades podria comportar suspendre la matèria.

 És recomanable que el professorat responsable de la matèria avisi al tutor/a i a l'
lumne/a quan aquest estigui al 15% de faltes, per tal que aquest pugui posar mitjans 
per evitar la pèrdua de l'avaluació continuada.
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No es realitzarà una prova escrita un altre dia a no ser que es presenti una causa 
justificada per part de la família. Si es tracta d'un examen de recuperació de Juny

Extraordinària s'ha de justificar amb documentació oficial i mai amb una 
nota signada pels pares o una altra persona major d'edat. 

La presentació del dossier de classe en les dates fixades pel professor serà impre
cindible per aprovar l'avaluació. 

Independentment de les qualificacions estrictament acadèmiques, el professor/a 
podrà no aprovar l'avaluació global de l'alumnat que es trobi en alguna d'aquestes 

Haver manifestat una reiterada mala conducta a classe (per exemple 3 expu
sions o més durant el període avaluatiu). 

Haver comés una falta greu o molt greu a la seva classe. 

No portar el material corresponent (llibre, llibreta d'exercicis, llibreta de

No justificar absències de forma reiterada. L'acumulació d'un 20 % de faltes 
d'assistència no justificades podria comportar suspendre la matèria.

És recomanable que el professorat responsable de la matèria avisi al tutor/a i a l'
quan aquest estigui al 15% de faltes, per tal que aquest pugui posar mitjans 

per evitar la pèrdua de l'avaluació continuada. 
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No es realitzarà una prova escrita un altre dia a no ser que es presenti una causa 
justificada per part de la família. Si es tracta d'un examen de recuperació de Juny 

Extraordinària s'ha de justificar amb documentació oficial i mai amb una 

classe en les dates fixades pel professor serà impres-

Independentment de les qualificacions estrictament acadèmiques, el professor/a 
podrà no aprovar l'avaluació global de l'alumnat que es trobi en alguna d'aquestes 

Haver manifestat una reiterada mala conducta a classe (per exemple 3 expul-

No portar el material corresponent (llibre, llibreta d'exercicis, llibreta de pràcti-

No justificar absències de forma reiterada. L'acumulació d'un 20 % de faltes 
d'assistència no justificades podria comportar suspendre la matèria. 

És recomanable que el professorat responsable de la matèria avisi al tutor/a i a l'a-
quan aquest estigui al 15% de faltes, per tal que aquest pugui posar mitjans 




