INS PLA DE LES MORERES
PROVES GESO.
BIOLOGIA i GEOLOGIA de 4t d’ESO: CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
Continguts
La Terra, un planeta canviant
o Estructura i composició de la Terra. Model geodinàmic i geoquímic.
o Principis i procediments que permeten reconstruir la història de la Terra. Temps geològic:
magnituds i datacions absolutes i relatives. Eres geològiques i ubicació de fets geològics i biològics
rellevants.
o Fòssils característics i procés de fossilització. Anàlisi de fòssils per identificar ambients i climes
del passat. El registre fòssil com a testimoni de l’evolució biològica.
o Columnes estratigràfiques i talls geològics. Reconstrucció de la historia geològica d’un territori.
Grans unitats geològiques de Catalunya.
o Desplaçaments dels continents i l’expansió dels fons oceànics: la deriva continental.
o Plaques litosfèriques: moviments i límits. Distribució de volcans i sismes. Ús d’escales de mesura
de sismes: intensitat i magnitud. Interpretació de la història dels continents i oceans.
o Riscos geològics associats a la dinàmica terrestre i anàlisi de les mesures de predicció i
prevenció.
o La Terra com un sistema que s’autoregula.
La vida, conservació i canvi
o La cèl·lula. Estructura, tipus.
o Variabilitat dels éssers vius: caràcters hereditaris i no hereditaris. Genotip i fenotip.
o Els cromosomes i el cicle cel·lular. Mitosi i meiosi.
o L’ADN. Composició, estructura i funcions biològiques. Concepte de gen. Anàlisi de cariotips. Les
mutacions.
o La teoria cromosòmica de l’herència i el model d’herència mendelià. Determinació cromosòmica
del sexe. Herència lligada al sexe. Malalties hereditàries. Diagnòstic prenatal.
o Tècniques i aplicacions de l’enginyeria genètica en diferents camps (aliments transgènics,
clonació i genoma humà) i les repercussions en els éssers humans i en els ecosistemes.
o Teories sobre l’origen de la vida a la Terra.
o L’evolució. El concepte d’espècie. Les proves de l’evolució. Lamarckisme, darwinisme i
neodarwinisme. Origen, transmissió i selecció dels canvis. Mutació i selecció. Gradualisme,
saltacionisme i neutralisme.
o La biodiversitat al llarg del temps: dels primers microorganismes als organismes pluricel·lulars.
o Principals etapes en el procés de l’evolució dels homínids.
Ecologia i medi ambient
o Biodiversitat i distribució dels éssers vius a la Terra.
o Components de l’ecosistema. Relacions tròfiques. Factors limitants i adaptacions. Hàbitat i nínxol
ecològic.
o Autoregulació de l’ecosistema, la població i la comunitat. Dinàmica de l’ecosistema. Cicle de la
matèria i flux d’energia. Piràmides ecològiques. Cicles biogeoquímics i successions.
o Impacte de l’activitat humana en el medi ambient.

Criteris d’avaluació
1. Interpretar registres del passat, evidències i representacions de l’espai i el temps d’acord amb el
coneixement dels processos que originen els canvis a la Terra i la vida, reconstruint de manera
elemental la història d’un territori.
2. Justificar alguns fenòmens geològics associats als moviments de la litosfera i relacionar-los amb
la seva posició en el mapa.
3. Relacionar els riscos naturals que es deriven de la presència i interacció d’activitats humanes amb
processos naturals i justificar les mesures i actituds de prevenció adequades.
4. Comparar els diferents tipus de cèl·lula i reconèixer les funcions dels orgànuls cel·lulars i la
relació entre morfologia i funció.
5. Reconèixer les característiques bàsiques del cicle cel·lular i descriure el procés de la reproducció
cel·lular, identificant les diferències i similituds bàsiques entre la mitosi i la meiosi per interpretar el
seu significat biològic.
6. Interpretar la transmissió d’alguns caràcters hereditaris, incloent-hi certes malalties, mitjançant
mecanismes genètics.
7. Relacionar alguns mètodes d’enginyeria genètica amb les seves bases científiques. Valorar les
implicacions ètiques d’algunes d’aquestes tècniques.
8. Identificar evidències de l’evolució de les espècies i interpretar-les mitjançant teories evolutives
per argumentar alguns processos que la fan possible.
9. Relacionar la variabilitat genètica, l’adaptació i la selecció natural.
10. Relacionar la replicació de l’ADN amb la conservació de la informació genètica i amb el concepte
de gen.
11. Relacionar les transferències de matèria i energia en un ecosistema amb la gestió sostenible
d’alguns recursos.
12. Relacionar els efectes que provoquen les activitats humanes, les activitats professionals o
productives, amb la dinàmica dels diferents sistemes de la Terra i argumentar les mesures d’estalvi i
de reducció d’impactes mediambientals adequades en cada cas.

Per a superar la matèria caldrà aprovar l’examen corresponent amb una nota de 5 o superior.

