
 

 
 Curs 2018/2019 BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t  ESO 

 
 

  1. Introducció 
 

Temporització continguts  CURS 4t ESO  
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

Bloc 1. ECOLOGIA I MEDI AMBIENT Bloc 2: LA DINÀMICA DE LA TERRA Bloc 3: L’EVOLUCIÓ DE LA VIDA 

UD 1: Estructura dels ecosistemes UD 4:Estructura i dinàmica de la terra UD 7: La cèl·lula i la informació genètica 

UD 2: Dinàmica d’ecosistemes UD 5:Manifestacions de la dinàmica terrestre UD 8: Herència i transmissió de caràcters. 

UD 3: Els impactes als ecosistemes UD 6:La història del nostre planeta UD 9: Origen i evolució dels éssers vius. 

Projecte de recerca Projecte de recerca Projecte de recerca 

 
 2. Avaluació i qualificació 
 
La nota de cada avaluació s'obtindrà segons els percentatges següents: 
 

Exàmens 70% 

Treballs, tasca diària i quadern 20% 

Actitud i comportament 10% 
 
* Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats haurà de ser igual o superior a 3. 
* L’expressió escrita i la correcció lingüística es valorarà en els apartats d'exàmens i treballs. 
 
En el cas que un tema es treballi en forma de projecte, l'avaluació de les activitats del projecte, el seu producte final i la 
prova escrita s'inclouran dins l'apartat anterior d'Exàmens (70%). 
 
QUALIFICACIÓ: 

Dins cada avaluació, en el cas que d'un examen s'obtingui una qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la 
recuperació d'aquests continguts per a poder fer la mitjana. 
 
Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtenguin una mitjana final de les notes de les tres avaluacions 
igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada avaluació sigui igual o superior a 4'5. 

 
 
RECUPERACIÓ:  

JUNY 
* Es farà una recuperació una recuperació global al mes de juny per a les alumnes que duguin 2 o més avaluacions 
suspeses. En el cas d'haver suspès només una avaluació es podrà recuperar aquesta. 
* Consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs, de manera que es mantindran els 
percentatges esmentats anteriorment. 
 
 
 
 
 

SETEMBRE 
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* Per als alumnes que no superin l'assignatura al juny hi haurà una recuperació en el mes de setembre, que consistirà en 
una prova escrita (80% de la nota final) i el lliurament d'una feina d'estiu (20%) en la que es valorarà el contingut, la 
presentació i la correcció ortogràfica i l’expressió escrita. 

 
MATÈRIES PENDENTS: 

En el cas que un alumne dugui l'assignatura de biologia i geologia de 1rESO i/o 3rESO pendent la podrà recuperar de les 
formes següents: 
 
* Es farà un examen de recuperació de pendents de 1r i un examen de recuperació de pendents de 3r,  i l'entrega en cada 
cas d'un dossier de feina. La data d'entrega de la tasca de recuperació i de l'examen la determinarà el centre. En aquest 
cas, la qualificació s'obtindrà de la forma següent: 
 

Examen de recuperació 70% 

Tasca de recuperació 30% 
 
En cas de no recuperar l'assignatura, al mes de setembre hi ha una convocatòria extraordinària per recuperar la matèria 
pendent amb els mateixos criteris de qualificació. 
 
 
 3. Recursos i material necessari 
 

1. MATERIAL 

La feina de l'assignatura es podrà realitzar de dues formes: 

- Quadern o arxivador mida DIN A4 

- Carpeta per les fotocòpies que lliuri el professor/a 

- Calculadora científica 

2. MATERIAL DIDÀCTIC 

A l'assignatura de biologia i geologia de 4t d'ESO no es farà servir cap llibre de text específic de cap editorial. A cada 
bloc de continguts s'aniran lliurant les fotocòpies necessàries i el material en format digital que es penjarà a l'aplicació 
Google Classroom. 

    
 
 4. Activitats complementàries 
 
El departament preveu la realització de tallers, exposicions o sortides de camp que s'aniran concretant durant el curs 
segons l'oferta i la disponibilitat.  


