
 

 

 
CRITERIS, ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I CONTINGUTS DE 

BIOLOGIA I GEOLOGIA DE 4 ESO PER L’EXAMEN DE SETEMBRE 
 
 

 CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

Els criteris per avaluar els alumnes que han de fer les proves del setembre seran els 
següents: 

 L’examen a realitzar els primers dies de setembre tindrà un valor del 50% 

de la nota final. 

 La nota obtinguda durant el curs tindrà un valor del 20% de la nota final. 

 Els exercicis que s’han de presentar el dia de la realització de l’examen de 

setembre tindran un valor del  30% de la nota final. 

 
 

CONTINGUTS A AVALUAR 
 

Temes 1 a 5 del llibre (Geologia), tema 6 del llibre (La cèl·lula), Dossier de genètica i 
temes 7 i 8 del llibre (Evolució). 
 

EXERCICIS A PRESENTAR EL DIA QUE ES FACI L’EXAMEN DE SETEMBRE 
Presentaran resolts, escrits a mà, els exercicis següents: 

 Pàgina 14 del llibre (sobre una fotocòpia de la pàgina del llibre). 

 Pàgina 24 de llibre (sobre una fotocòpia de la pàgina del llibre). 

 Pàgina 25 del llibre, qüestió 2. 

 Pàgina 34 del llibre. 

 Pàgina 35 del llibre, activitat “Identificació dels límits de placa” (sobre una 

fotocòpia de la pàgina del llibre). 

 Pàgina 44 del llibre, activitats “El motor que fa moure les plaques”, “El cicle 

de les roques” i “Dades de sondatge”. 
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 Pàgina 45 del llibre, activitat “Síntesi tectònica” (sobre una fotocòpia de la 

pàgina del llibre). 

 Pàgina 55 del llibre. Activitats d’ampliació. Identificar els orgànuls en les 

cèl·lules de les fotografies (sobre una fotocòpia de la pàgina del llibre). 

 Dossier de genètica. Problemes de la darrera pàgina del dossier. 

 Pàgina 75 del llibre. Activitats de reforç 1, 2 i 4. 

 Pàgina 88 del llibre. Activitat d’interpretació. 

 Pàgina 89 del llibre. Activitats “Flamencs” i “Mosques i DDT” (tingueu en 

compte que en el gràfic de les mosques on posa “Alçada (cm)” hauria de 

posar “Percentatge de mosques resistents al DDT”). 

S’ha de contestar amb lletra clara, llegible i amb bolígraf. 
Recordeu que també es tindrà en compte la presentació a l’hora de puntuar el 
treball. 
 

 
 


