
BIOLOGIA i GEOLOGIA

Introducció

Un dels objectius de l’educació secundària  obligatòria  (ESO), que prescriu la Llei  orgànica 
d’educació, és el de concebre el coneixement científic de manera integrada i conèixer els mètodes 
per identificar i resoldre problemes en els diversos àmbits del coneixement i de l’experiència. La 
matèria de ciències de la naturalesa, que s’ha de cursar obligatòriament a cadascun dels tres 
primers cursos de l’etapa i com a matèria d’opció al quart curs, ha de ser el fil conductor que 
permeti assolir aquest objectiu en tota la seva extensió, contribuir que l’alumnat adquireixi una 
formació que asseguri les diferents competències bàsiques que assenyala la normativa vigent i, 
també, possibilitar  l’alfabetització científica que faci possible, a tota la ciutadania, la familiarització 
amb la naturalesa i els principis  bàsics de la ciència.

Les ciències de la naturalesa constitueixen la sistematització i formalització del coneixement sobre 
el món natural amb la finalitat de generar models que ajudin a comprendre’l i a preveure quin 
serà el comportament dels fenòmens i processos naturals. La construcció d’aquests models –alhora 
explicatius i predictius– es du a terme mitjançant procediments propis del quefer científic, com ara 
la identificació de problemes, la formulació d’hipòtesis, el disseny d’experiments, l’observació, etc., 
que han permès la construcció del coneixement científic i la millora de les condicions de vida de 
la humanitat. Aquest coneixement ha de formar part, sens dubte, de la cultura bàsica que ha de 
tenir l’alumnat en acabar l’ESO per a una inserció adequada en la societat.

En coherència amb els aprenentatges realitzats a l’etapa d’educació primària, convé presentar una 
ciència que arribi a tothom, una ciència bàsica per a tots. Això implica una selecció i un 
tractament de continguts que facin especial referència als aspectes de la ciència relacionats amb 
l’entorn més proper de l’alumnat. Per realitzar aquest procés cal utilitzar una metodologia adient, 
d’acord amb les propostes més acceptades en la didàctica de les ciències (la significació lògica i 
psicològica dels continguts que se seleccionen; el reconeixement de l’existència d’unes idees 
prèvies en l’alumnat i la  consideració d’aquestes per a l’adquisició de nous coneixements; 
l’atenció al procés de construcció mental dels nous coneixements; la capacitat per aplicar a 
situacions noves els coneixements científics apresos, etc.).
Tot i que el cos conceptual bàsic de la matèria prové de disciplines com la física, la química, la 
biologia  i  la  geologia,  en  connexió  amb  aquestes  s’incorporen  també  camps  d’estudi  que 
requereixen un tractament interdisciplinari, com són el medi ambient, el clima o l’univers. Això ha 
de  permetre  anar  precisant  les  activitats  d’ensenyament-aprenentatge  en  la  mesura  que  els 
conceptes respectius exigeixin, progressivament al llarg de l’etapa, un major grau de profunditat.

Aquesta diferenciació progressiva no ha de restar importància a allò que és comú i global en 
l’aprenentatge  científic,  perquè l’experiència  amb el  medi  natural  sol  integrar  gairebé sempre 
aspectes diversos, perquè l’actuació sobre el medi requereix la col·laboració entre les distintes 
ciències i perquè els procediments per a la construcció del coneixement són bàsicament comuns. 
En la  recerca  de  l’equilibri  entre  globalitat  i  especialització,  sembla  necessari  inclinar-se al 
començament de l’etapa per la primera, i diferenciar progressivament cadascuna de les ciències.

1
Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma

Tel. 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es



Per tot això, els continguts es presenten de manera unificada en els dos primers cursos, mentre 
que al tercer curs es palesa la diferència entre els continguts que corresponen a biologia o 
geologia i a física o química, respectivament. Al quart curs de l’etapa la diferenciació és taxativa, 
ja  que s’han d’impartir  necessàriament  en matèries  separades i  de manera opcional  per  a 
l’alumnat. En cada curs, els blocs de continguts s’han d’entendre com a un conjunt de sabers 
relacionats, que permeten organitzar-los al voltant de conceptes estructurants que serveixen de fil 
conductor per a la selecció, l’organització i la seqüenciació de continguts.

Quart curs

Continguts

Continguts comuns

- Familiarització amb les característiques bàsiques del treball científic: plantejament de problemes 
i discussió de l’interès d’aquests, formulació d’hipòtesis, estratègies i dissenys experimentals, 
realització de treballs pràctics, anàlisi i interpretació i comunicació de resultats.

- Resolució de problemes  mitjançant l’aplicació de conceptes i l’ús de les tècniques bàsiques 
de l’àmbit científic.

- Recerca i selecció d’informació de caràcter científic utilitzant les tecnologies de la informació i 
la comunicació i altres fonts com premsa, llibres, enciclopèdies, revistes científiques, etc.

- Interpretació d’informació de caràcter científic i utilització d’aquesta informació per formar-se 
una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i prendre decisions sobre problemes relacionats 
amb la física i la química.

- Utilització de les TIC en l’aprenentatge de la biologia i la geologia per comprendre diferents 
processos amb simulacions i models i en l’ús de programes bàsics per  a l’obtenció i 
tractament de dades.

- Reconeixement de les relacions de la biologia i la geologia amb la tecnologia, la societat i el 
medi ambient, considerant les possibles aplicacions de l’estudi realitzat i les repercussions 
d’aquest.

- Selecció i aplicació de tècniques i maneig d’instruments usuals en els laboratoris de  biologia 
i la geologia, adquisició d’hàbits que impliquin un correcte maneig i cura de les substàncies i 
el  material així com un comportament conforme a les normes de seguretat en el laboratori i 
en el tractament de residus.

- Realització d’informes escrits amb estructura coherent i  presentació adient per exposar el 
plantejament, el desenvolupament i els resultats d’una investigació.

- Expressió de mesures i resultats amb la concreció i la precisió adequades usant correctament 
la notació científica.

- Respecte per l’entorn natural i fiançament d’actituds favorables a la conservació i protecció 
d’aquest, tot fent atenció a les circumstàncies ambientals relatives a la insularitat de la nostra 
comunitat.
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- Reconeixement de la importància del treball en equip i el respecte a les aportacions dels 
altres en la labor científica i tècnica.

- Adquisició de les actituds característiques del treball científic: raonament de les solucions, rigor, 
precisió, creativitat, curiositat i obertura a noves idees.

Bloc 1. La Terra, un planeta en canvi continu

- La història de la Terra. L’origen de la Terra. El temps geològic: idees històriques sobre l’edat 
de la Terra. Principis i procediments que permeten reconstruir-ne la història. Utilització de 
l’actualisme com a principi d’interpretació.

- Els fòssils, la seva importància com a testimoni del passat. Els primers éssers vius i la seva 
influència en el planeta.

- Les eres geològiques: ubicació d’esdeveniments geològics i biològics importants. Identificació 
d’alguns fòssils característics.

- Reconstrucció  elemental  de  la  història  d’un  territori  a  partir  d’una  columna  estratigràfica 
senzilla.

- La tectònica de plaques i les seves manifestacions. Distribució de volcans i terratrèmols. Les 
plaques litosfèriques i els seus límits. Les dorsals i el  fenomen de l’expansió del fons 
oceànic. Formació de les serralades. Proves del desplaçament dels continents. El cicle de les 
roques.

- La teoria de la tectònica de plaques, una revolució en les ciències de la Terra. Utilització de 
la teoria de la tectònica de plaques per a la interpretació del relleu i dels esdeveniments 
geològics. Valoració dels efectes de la dinàmica de l’interior terrestre sobre la superfície del 
planeta.

Bloc 2. La cèl·lula i la teoria cel·lular

- La cèl·lula, unitat de vida. La teoria cel·lular i la seva importància en la biologia.
- La cèl·lula com a unitat estructural i funcional dels éssers vius. Els processos de divisió 

cel·lular; la mitosi i la meiosi. Característiques diferencials i importància biològica de cada 
tipus de divisió. 

- Els nivells d’organització biològica. Interès pel món microscòpic.
- Estudi bàsic de l’ADN: composició, estructura i propietats. Valoració de la importància del seu 

descobriment en l’evolució posterior de les ciències biològiques.

Bloc 3. L’herència i la transmissió dels caràcters

- El mendelisme. Resolució de problemes senzills relacionats amb les lleis de Mendel. Genètica 
humana.  L’herència  del  sexe.  L’herència  lligada  al  sexe.  Estudi  d’algunes  malalties 
hereditàries.

- Aproximació al concepte de gen. El codi genètic. Les mutacions. 
- Enginyeria  i manipulació genètica:  aplicacions,  repercussions i  problemàtica.  Els aliments 

transgènics. La clonació. El genoma humà.
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- Implicacions  ecològiques,  socials  i  ètiques  dels  avenços  en  biotecnologia  genètica  i 
reproductiva.

Bloc 4. L’evolució de la vida

- Origen i evolució dels éssers vius: hipòtesis sobre l’origen de la vida a la Terra. Evolució 
dels éssers vius: teories fixistes i evolucionistes. Dades i fets que donen suport a la teoria 
de l’evolució de les espècies. Reconeixement de les principals característiques de fòssils 
representatius. Aparició i extinció d’espècies. 

- Teories actuals de l’evolució. Gradualisme i equilibri puntuat.
- La biodiversitat com a resultat del procés evolutiu. La pèrdua de biodiversitat: el paper de la 

humanitat en l’extinció d’espècies.
- Característiques generals del procés de l’evolució humana.

Bloc 5. Les transformacions en els ecosistemes

- La dinàmica dels ecosistemes. Les relacions tròfiques. Cicle de matèria i flux d’energia. 
Identificació  de  cadenes  i  xarxes  tròfiques  en  ecosistemes  terrestres  i  aquàtics.  Cicles 
biogeoquímics.

- Autoregulació de l’ecosistema. Les successions ecològiques. Les plagues i la lluita biològica 
contra aquestes. 

- La formació i la destrucció de sòls. Impacte dels incendis forestals i importància de prevenir-
los.

- La modificació d’ambients pels éssers vius i les adaptacions dels éssers vius a l’entorn. 
Canvis ambientals de la història de la Terra.

- Canvis produïts als ecosistemes de les Illes Balears per intervenció humana: extincions i 
introduccions d’espècies i transformacions de les comunitats naturals.

- La cura de les condicions mediambientals i dels éssers vius com a part essencial de la 
protecció del medi natural i de les condicions de vida de la humanitat.

Criteris d’avaluació

1. Identificar i descriure fets que mostrin la Terra com a un planeta canviant i registrar alguns 
dels canvis més notables de la seva llarga història utilitzant models temporals a escala. 

Es pretén avaluar la capacitat de l’alumnat per reconèixer la magnitud del temps 
geològic mitjançant la identificació dels esdeveniments fonamentals de la història 
de la Terra en una taula cronològica i, especialment, a través de la identificació i  
ubicació dels fòssils més representatius de les principals eres geològiques i altres 
registres geològics com ara la datació estratigràfica, els tipus de roques, les 
serralades i els processos orogènics o les transgressions i regressions marines.
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2. Utilitzar el model dinàmic de l’estructura interna de la Terra i la teoria de la tectònica de 
plaques per estudiar els fenòmens geològics associats al moviment de la litosfera i relacionar-
los amb la seva ubicació en mapes terrestres. 

Es  tracta d’avaluar la capacitat de l’alumnat per aplicar el model dinàmic de 
l’estructura interna  de la  Terra  i  la  teoria de la  tectònica de plaques en 
l’explicació de fenòmens aparentment no relacionats entre si, com ara la formació 
de  serralades,  l’expansió  del  fons  oceànic,  la  coincidència  geogràfica  de 
terratrèmols i volcans en molts llocs de la Terra, les coincidències geològiques i 
paleontològiques en territoris actualment separats per grans oceans, etc. També 
s’ha de comprovar si és capaç d’associar la distribució de sismes i volcans als 
límits de les plaques litosfèriques en mapes d’escala adequada, i de relacionar tots 
aquests processos.

3. Aplicar  els postulats de la teoria  cel·lular  a l’estudi  de diferents tipus d’éssers vius i 
identificar les estructures característiques de la cèl·lula procariòtica i de la cèl·lula eucariòtica 
vegetal i animal, i relacionar cadascun dels elements cel·lulars amb la seva funció biològica. 

L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer, utilitzant les tècniques adequades, 
l’existència de cèl·lules en diferents organismes. Es tracta d’avaluar també si és 
capaç d’identificar les estructures cel·lulars en dibuixos i  microfotografies, i 
d’assenyalar la funció de cadascuna d’aquestes. Així mateix, ha d’entendre la 
necessitat  de  coordinació  de  les  cèl·lules  que  componen  els  organismes 
pluricel·lulars.

4. Reconèixer  les  característiques  del  cicle  cel·lular  i  descriure  la  reproducció  cel·lular, 
assenyalant les diferències principals entre meiosi i mitosi, així com el significat biològic de 
cadascuna. 

Es tracta de comprovar que l’alumnat reconeix la mitosi com a un tipus de divisió 
cel·lular asexual, necessària en la reproducció dels organismes unicel·lulars i que 
assegura el creixement i la reparació del cos en els organismes pluricel·lulars. 
També ha d’explicar el paper de la meiosi i dels gàmetes a la reproducció sexual. 
Es tracta de comparar els dos tipus de divisió cel·lular en aspectes com ara: els 
tipus de cèl·lules que la fan, el seu mecanisme d’acció, els resultats obtinguts i la 
importància biològica dels dos processos, mitjançant la utilització i interpretació 
de dibuixos esquemàtics, models de cicles cel·lulars, fotografies de cariotips, o 
altres recursos.

5
Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma

Tel. 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es



5. Resoldre problemes pràctics de genètica en diversos tipus d’encreuaments utilitzant les lleis de 
Mendel  i  aplicar  els  coneixements  adquirits  per  investigar  la  transmissió  de  determinats 
caràcters en la nostra espècie. 

Es  pretén avaluar si l’alumnat és capaç de diferenciar els conceptes bàsics de 
genètica  i  resoldre  problemes  senzills  sobre  la  transmissió  de  caràcters 
hereditaris  calculant  percentatges genotípics i  fenotípics dels descendents  i 
reconeixent en aquests resultats el seu caràcter aleatori. També s’ha de valorar si  
és capaç d’aplicar aquests coneixements a  problemes concrets de l’herència 
humana, com ara l’hemofília, el daltonisme, el factor Rh, el color dels ulls i els 
cabells, etc.

6. Reconèixer que els gens estan constituïts per ADN i ubicats en els cromosomes, interpretar 
el paper de la diversitat genètica (intraespecífica i interespecífica) i les mutacions a partir 
del  concepte  de  gen  i  valorar  críticament  les  conseqüències  dels  avenços  actuals  de 
l’enginyeria genètica. 

Es  pretén comprovar si  l’alumnat pot explicar que l’emmagatzematge de la 
informació genètica resideix en els cromosomes, interpretar mitjançant la teoria 
cromosòmica de l’herència les excepcions a  les lleis de Mendel i  explicar el 
concepte molecular de gen, així  com l’existència de mutacions  i  les  seves 
implicacions en l’evolució i la diversitat dels éssers vius. També s’ha de valorar si  
utilitza els seus coneixements per valorar les repercussions sanitàries i socials 
dels avenços en el coneixement del genoma i analitzar, des d’una perspectiva 
social, científica i ètica, els avantatges i els inconvenients de la biotecnologia 
moderna (teràpia gènica, aliments transgènics, etc.).

7. Exposar raonadament els problemes que van conduir a enunciar la teoria de l’evolució, els 
principis bàsics d’aquesta teoria i les controvèrsies científiques, socials i religioses que va 
suscitar. 

Es  pretén  avaluar  si  l’alumnat  coneix  les  controvèrsies  entre  fixisme  i  
evolucionisme, i  entre diferents teories evolucionistes, com les de Lamarck i 
Darwin, així com les teories evolucionistes actuals. 

8. Relacionar  l’evolució  i  la  distribució  dels  éssers  vius,  i  destacar  les  adaptacions  més 
importants, amb els mecanismes de selecció natural que actuen sobre la variabilitat genètica 
de cada espècie. 

Es  tracta de valorar si  l’alumnat sap interpretar, basant-se en la teoria de 
l’evolució, les  dades  més  rellevants  del  registre  paleontològic; l’anatomia 
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comparada;  les  semblances  i  diferències  genètiques,  embriològiques  i 
bioquímiques; la  distribució biogeogràfica i  altres aspectes relacionats  amb 
l’evolució dels éssers vius.

9. Explicar com es produeix la transferència de matèria i energia al llarg d’una cadena o xarxa 
tròfica concreta i deduir-ne les conseqüències pràctiques per a la gestió sostenible d’alguns 
recursos per part de l’ésser humà. 

Es tracta de valorar si l’alumnat és capaç de relacionar les pèrdues energètiques 
produïdes a cada nivell amb l’aprofitament sostenible dels recursos alimentaris 
del planeta (consum d’aliments que pertanyen als últims nivells tròfics) i les 
repercussions de les activitats humanes en el manteniment de la biodiversitat en 
els  ecosistemes  (desaparició  de  depredadors,  sobreexplotació  pesquera, 
introducció d’espècies exòtiques, etc.).
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