
 CRITERIS D'AVALUACIÓ 

(CURRÍCULUM COMPETENCIAL) 

ÀMBIT: científic tecnològic  NIVELL:  3 ESO   

MATÈRIA:  biologia i geologia  ÀREA: experimental 

Objectius competencials 

 
1. Elaborar conclusions en funció de les evidències recollides en un procés de 

recerca, identificar els supòsits que s’han assumit en deduir-les, i argumentar-les. 

 2. Argumentar el punt de vista propi sobre temes soci científics controvertits a 

partir de llegir críticament documents sobre recerques fetes per altres per poder 

valorar els procediments i les raons aportades.  

3. Interpretar el funcionament del cos humà des d’una visió sistèmica, reconeixent 

les relacions entre els diferents aparells i sistemes.  

4. Explicar els processos que es donen en la funció de nutrició, relacionant-los 

amb els aparells i sistemes corresponents, amb l’intercanvi de matèria i energia 

amb el medi i amb la funció de cada nutrient.  

5. Justificar la importància de l’alimentació equilibrada fent referència a la 

necessitat de nutrients de les cèl·lules i la relació de les dietes amb la salut, 

mitjançant exemples pràctics.  

6. Diferenciar malalties infeccioses i no infeccioses i explicar-ne les causes, la 

prevenció i el tractament de les més comunes. 

 7. Valorar la importància del funcionament correcte dels sistemes nerviós, endocrí 

i immunitari per a l’equilibri del cos, relacionant-ho amb la capacitat de les 

persones de captar i respondre als estímuls del medi.  

8. Descriure els processos implicats en la funció de relació identificant els òrgans i 

les estructures que participen en cada procés. 

 9. Relacionar el funcionament dels ossos i els músculs amb els factors de risc que 

poden afectar l’aparell locomotor.  

10. Explicar el funcionament dels òrgans sexuals, relacionar el cicle menstrual 
amb l’ovulació i el període fèrtil, i valorar l’eficàcia dels mètodes per controlar la 
natalitat. Diferenciar entre mètodes anticonceptius i mètodes de prevenció de les 
malalties de transmissió sexual.  
 
11. Utilitzar arguments relacionats amb el funcionament del cos humà per justificar 
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el risc del tabac, l’alcohol i altres drogues. Valorar la importància de la higiene 

personal i els hàbits saludables com l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici 

físic i el descans per al benestar i el bon desenvolupament personal. 

 
 

Competències Bàsiques 

Les qualificacions finals del curs faran referència al grau d’assoliment de les 
competències següents. 
Específiques de  la biologia i geologia 
5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. 
 
12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables a nivell individual i social 
fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos 
humà. 
 
13. Aplicar les mesures preventives adequades, utilitzant el coneixement científic, en 
relació a les conductes de risc i malalties associades al consum de substàncies 
additives. 
 
14. Adoptar hàbits d´alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin 
conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades. 
 
15. Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i reproducció humanes, a partir del 
coneixement científic, valorant les  conseqüències de les conductes de risc. 
 
Dels àmbits transversals (Digital / Personal i Social): 
- Digital 
Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i 
tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.  
 
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al 
treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 
 
Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb 
eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement. 
 
Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu. 
 
Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot 
utilitzant els recursos digitals propis de la societat actua 

 
-Social 
 Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de 
creixement personal 
Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el 
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propi aprenentatge 
Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de 
l’aprenentatge al llarg de la vida 
 
Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i 
responsable 

(treballs en grups, debats i cooperació entre companys).  
 
Adquisició d’un grau suficient de consciència de les pròpies capacitats intel·lectuals, 
emocionals i físiques, el desplegament d’actituds i valors personals com la 
responsabilitat, la perseverança, l’autoconeixement i la construcció de l’autoestima. 
 

 
 

Continguts clau 

Els continguts clau, directament vinculats a les competències esmentades són els 
següents: 

CC9. Model de cèl·lula 
CC10. Model d’ésser viu 
CC15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental. 

    CC28. Funció de relació. Resposta immunitària. Substàncies additives. 
 

 
 

Criteris d’avaluació 

1. Elaborar conclusions en funció de les evidències recollides en un procés de 
recerca, identificar els supòsits que s’han assumit en deduir-les, i argumentar-les.  
 

2. Argumentar el punt de vista propi sobre temes sociocientífics controvertits a partir 
de llegir críticament documents sobre recerques fetes per altres per poder valorar 
els procediments i les raons aportades.  
 
 

3. Interpretar el funcionament del cos humà des d’una visió sistèmica, reconeixent 
les relacions entre els diferents aparells i sistemes. 
  

4. Explicar els processos que es donen en la funció de nutrició, relacionant-los amb 
els aparells i sistemes corresponents, amb l’intercanvi de matèria i energia amb 
el medi i amb la funció de cada nutrient. 
 
 

5. Justificar la importància de l’alimentació equilibrada fent referència a la necessitat 
de nutrients de les cèl·lules i la relació de les dietes amb la salut, mitjançant 
exemples pràctics. 
 

6. Diferenciar malalties infeccioses i no infeccioses i explicar-ne les causes, la 
prevenció i el tractament de les més comunes. 
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7. Valorar la importància del funcionament correcte dels sistemes nerviós, endocrí i 
immunitari per a l’equilibri del cos, relacionant-ho amb la capacitat de les 
persones de captar i respondre als estímuls del medi.  
 
 

8. Descriure els processos implicats en la funció de relació identificant els òrgans i 
les estructures que participen en cada procés.  
 

9. Relacionar el funcionament dels ossos i els músculs amb els factors de risc que 
poden afectar l’aparell locomotor. 
 
 

10. Explicar el funcionament dels òrgans sexuals, relacionar el cicle menstrual amb 
l’ovulació i el període fèrtil, i valorar l’eficàcia dels mètodes per controlar la 
natalitat. Diferenciar entre mètodes anticonceptius i mètodes de prevenció de les 
malalties de transmissió sexual.  
 

11. Utilitzar arguments relacionats amb el funcionament del cos humà per justificar el 
risc del tabac, l’alcohol i altres drogues. Valorar la importància de la higiene 
personal i els hàbits saludables com l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici 
físic i el descans per al benestar i el bon desenvolupament personal. 
 
 

12. Identificar el paper dels productors en els ecosistemes com a reguladors de 
l’energia disponible per a tots els altres nivells tròfics a partir de l’anàlisi d’una 
situació problema. Justificar la funció dels components biòtics i abiòtics d’un 
ecosistema proper i valorar la seva diversitat. 
 

13. Identificar i valorar alguns riscos derivats dels processos geològics interns i 
externs i la seva relació amb algunes activitats humanes. 
 
 

 14. Cercar informació, avaluar-la críticament i prendre decisions justificades sobre 
alguns efectes de l’activitat humana en el medi: contaminació, desertificació, afebliment 
de la capa d’ozó i producció i gestió dels residus.  
 
 

 

Instruments d'avaluació 

Els instruments per avaluar el procés d’aprenentatge que utilitzarem seran els següents: 
Per part del docent: 
-Valoració de la carpeta d’aprenentatge, una per trimestre i activitats del classroom 
(Dossier) (15%). 
- Treball amb el llibre digital Science Bits (activitats) (15%) 
-Rúbrica d'observació sistemàtica a l'aula, comportament i puntualitat (10%). 
-Prova escrita (60%), hi ha un valor mínim (3 sobre 10) per sota del qual no es farà mitja 
amb la resta d´instruments d´avaluació. 
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-No s´assolirà la matèria si té menys d´un 70% de les competències treballades no 
assolides (NA). 
*En cas de confinament individual, grupal o col·lectiu: 
- En cas de confinament individual i preventiu, a l´espera d´un resultat de prova Covid, 
però que l´alumne no presenta malestar, seguirà la matèria de manera telemàtica i 
seguirà treballant al mateix ritme que la classe i si cal tindrà altres dates d´entrega de 
treballs i/o exàmens.  
- En cas de malaltia de l´alumnat totes les feines quedaran aturades fins recuperació del 
benestar. Si l´alumne estigués  malalt però es veu amb capacitat per treballar 
telemàticament doncs ja es parlaria de quines feines fer. 
- En cas de confinament de grup classe o de centre, s´establirà un horari telemàtic de 
seguiment de les classes i si s´allargués en el temps els criteris d´avaluació serien 
redefinits.  
- Dir que l´entrega de tasques telemàtiques serà obligatòria igual que l´assistència a les 
classes telemàtiques com si fossin classes presencials. 
 
Per part de l'alumnat: 
Rúbrica d'autoavaluació pautada  

 
 
 

Qualificacions 

Els termes que utilitzarem per valorar el grau d’assoliment de les competències 
indicades, i la seva correspondència numèrica és la següent: 
AE: Assoliment Excel·lent (9 - 10) 
AN: assoliment notable (7 - 8) 
AS: assoliment satisfactori (5 - 6) 
NA: no assoliment (1 - 4) 

 


