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FULL INFORMATIU ESO  CURS 2018/19 
Continguts i Avaluació  
       

MATÈRIA: Biologia                                       CURS: 2n Batxillerat 

CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 
1. Mostrar actituds associades al treball científic, com la recerca d’informació, la 
capacitat crítica, la necessitat de verificació dels fets, el qüestionament d’allò que 
sembla obvi i l’actitud oberta a noves idees, el treball en equip, l’aplicació i 
comunicació dels coneixements, amb l’ajut de tecnologies de la informació i la 
comunicació, en relació amb la salut i la malaltia, així com a l’origen i el manteniment 
de la biodiversitat. 
 
2. Obtenir informació rellevant de diferents fonts i en diferents suports, elaborar-la, 
contrastar-la i utilitzar-la en el plantejament d’un problema o debat. 
 
3. Dissenyar i realitzar investigacions tenint en compte les característiques del treball 
científic: plantejar de manera precisa el problema, formular hipòtesis contrastables, 
dissenyar i realitzar experiències i anàlisis i comunicar resultats. 
 
4. Valorar i argumentar críticament sobre el binomi salut-malaltia, així com sobre 
alguns dels problemes ambientals en les seves causes, processos i conseqüències. 
 
5. Identificar els diferents tipus de glúcids i lípids, i reconèixer la seva funció 
energètica, de reserva i estructural, tot relacionant-la amb la seva estructura. Valorar la 
relació entre salut, alimentació i l’activitat física. Analitzar els resultats obtinguts en les 
experiències en relació amb la localització i identificació de biomolècules en diversos 
aliments. Analitzar el paper de l’aigua i les sals minerals en els processos biològics i la 
relació de les propietats biològiques dels oligoelements amb les seves característiques 
fisicoquímiques. 
 
6. Explicar el significat biològic de la respiració cel·lular, el destí dels seus substrats i el 
paper de l’oxigen en el procés respiratori aeròbic i localitzar les estructures cel·lulars 
on es desenvolupen les diferents rutes metabòliques. Resoldre problemes sobre 
catabolisme, anabolisme i balanç energètic. 
 
7. Explicar les característiques que defineixen els microorganismes, destacant-ne el 
paper en els cicles biogeoquímics, en la indústria alimentària, farmacèutica i en la 
millora del medi ambient, i analitzar el poder patogen què poden tenir en els éssers 
vius. 
 
8. Analitzar els mecanismes de defensa que desenvolupen els éssers vius davant la 
presència d’un antigen, deduint a partir d’aquests coneixements com es pot incidir per 
reforçar i estimular les defenses naturals. Conèixer els processos desencadenants de 
les malalties infeccioses més freqüents i que produeixen taxes elevades de mortalitat 
en la societat actual, així com valorar la prevenció com a pauta de conducta eficaç 
davant la propagació de la malaltia. 
 
9. Comprendre la visió explicativa de la biodiversitat que ofereix el procés d’evolució 
dels éssers vius. Aplicar els mecanismes d’evolució per explicar situacions concretes i 
resoldre problemes aplicant el model d’herència (monohibridisme, dihibridisme en 
casos d’herència autosòmica i lligada al sexe), interpretant la recombinació genètica. 
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10. Caracteritzar les fases de la fotosíntesi i considerar la seva importància per la vida 
a la Terra. Cercar informació sobre formes de la vida en ecosistemes afòtics. 
Relacionar i comparar la complexitat de les xarxes tròfiques amb l’estabilitat i 
maduresa de diversos ecosistemes i valorar l'impacte dels seus desequilibris.  
 

Amb les activitats programades avaluarem si l’alumnat ha adquirit les 
competències bàsiques per a cada unitat, que han de ser totes les pròpies de la 
matèria així com la resta. 

 
 
Sistema d’avaluació i de recuperació 
 

L’avaluació serà continua i formadora, avaluant-se els continguts. Les eines 
poden ser els controls, la tasca de classe, el quadern de classe i de pràctiques, 
treballs específics,...  

Hi haurà, com a mínim, un control per avaluació. La nota final s’obtindrà a partir 
de la mitjana de les notes de les 3 avaluacions. 

Si la matèria no es supera amb l’avaluació continuada caldrà realitzar un examen 
final de recuperació que inclourà els continguts de tot el curs. 

L’alumnat que no aprovi per mitjana farà un examen de recuperació al maig. 
L’alumnat que no aprovi la matèria al maig, es presentarà a la prova 
extraordinària de juny. 

L’alumnat de segon, que tingui suspesa la Biologia de 1r, farà una prova escrita 
de recuperació durant la 2a avaluació. 

 

 
 
 
 
Decret curricular 
 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/curriculum/ 
 

Currículum batxillerat: Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183 
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