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BIOLOGIA I GEOLOGIA – PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO 

 

Seqüenciació de continguts de la prova: 

 

     1. La cèl·lula 

1. Interès pel món microscòpic 

2. Els components de les cèl·lules (I) 

3. Els components de les cèl·lules (II) 

4. L’estructura de la cèl·lula. Aprenc com són... Els orgànuls de la cèl·lula eucariota 

5. La cèl·lula, unitat funcional dels éssers vius 

6. Histologia 

     2. La divisió cel·lular 

1. ADN, gens i cromosomes (I) 

2. El cicle de vida de la cèl·lula (II) 

3. La divisió cel·lular: mitosi i citocinesi 

4. La meiosi (I) 

5. La meiosi (II) 

6. La reproducció dels organismes 

     3. Genètica 

1. Gens i caràcters hereditaris 

2. L’herència dels gens (I) 

3. L’herència dels gens (II). Aprenc... Mendel i el naixement de la genètica 

5. Les malalties genètiques (I) 

6. Les malalties genètiques (II) 

     4. ADN i Biotecnologia 

1. L’ADN és la clau de la vida 

 2. ADN gens i proteïnes 

 3. Les nutricions 

 4. Biotecnologia. Aprenc... Els usos de la tecnologia de l'ADN 

 5. Biotecnologia aplicada a la salut 

 6. Biotecnologia aplicada a l'agricultura i a la ramaderia 

 7. Altres aplicacions de la biotecnologia 
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     5. L’evolució biològica 

1. L’origen de la vida 

 2. Principals teories evolutives (I) 

 3. Principals teories evolutives (II). Aprenc què són... Les proves de l'evolució 

 4. Mecanismes de l'evolució (I) 

 5. Formació d'una espècie. Aprenc quin és... L'origen de l'espècia humana 

     6. Dinàmica dels ecosistemes 

1. Matèria i energia dels ecosistemes (I) 

 2. Matèria i energia dels ecosistemes (II). Aprenc... Com es recicla la matèria 

 3. Autoregulació de l'ecosistema (I) 

 4. Autoregulació de l'ecosistema (II) 

     7. Les transformacions en els ecosistemes 

1. Canvis naturals: les successions ecològiques 

2. La formació del terra 

3. Modificacions ambientals 

4. El terra, un recurs natural en retrocés 

5. Els éssers vius s'adapten. El medi aquàtic 

6. Els éssers vius s'adapten. El medi aeri i terrestre 

     8. La Terra un planeta en continu canvi 

1. L’origen de la Terra 

 2. El temps en geologia (I) 

 3. El temps en geologia (II) 

 4. Els fòssils 

 5. El Precàmbric 

 6. El Paleozoic 

 7. El Mesozoic 

 8. El Cenozoic. Aprenc com és... L'arbre evolutiu dels organismes 

     9. La tectònica de les plaques 

1. La deriva continental. Aprenc... Arguments que demostren la deriva continental 

 2. L’expansió del fons oceànic 

 3. La tectònica de plaques (I) 

 4. La tectònica de plaques (II) 
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 5. Els límits divergents 

 6. Els límits convergents 

 7. Els límits neutres 

     10. Manifestacions de l'energia interna de la Terra 

1. Manifestacions de l'energia interna de la Terra (I) 

 2. Manifestacions de l'energia interna de la Terra (II) 

 3. Els volcans (I) 

 4. La formació de serralades 

 5. Efectes dels processos interns a les roques (I) 

6. Efectes dels processos interns a les roques (II) 

 

 

Criteris d’avaluació de la prova: 

Part de Biologia: 

LA CÈL·LULA, LA GENÈTICA i L'EVOLUCIÓ 

– Reconèixer i saber la funció de les diferents biomolècules inorgàniques i orgàniques.  

– Diferenciar la cèl·lula procariota de la cèl·lula eucariota. Conèixer les particularitats de la cèl·lula 

animal i la cèl·lula vegetal.  

– Identificar els principals orgànuls de la cèl·lula eucariota i conèixer la seva funció.  

– Reconèixer l'ADN com la molècula portadora de la informació genètica i hereditària. Saber que 

forma part dels cromosomes.   

– Diferenciar la reproducció sexual i asexual.  

– Reconèixer les diferents etapes de la mitosi en fotografies i dibuixos. Funcions i diferències entre 

mitosi i meiosi. 

– Saber establir relació entre la variabilitat genètica i la reproducció sexual i mutacions. 

– Saber diferenciar entre genotip i fenotip per a un caràcter i distingir entre gens dominants, 

recessius i codominants.  

– Saber deduir el genotip i el fenotip de la descendència d'un encreuament d'individus considerant 

un caràcter. 

– Conèixer el mecanisme de determinació del sexe en l'espècie humana.  

– Saber aplicar les lleis de Mendel.  
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– Identificar algunes situacions problemàtiques relacionades amb malalties genètiques, de caràcter 

dominant i recessiu, lligades al sexe i a la variació en el nombre de cromosomes. 

– Saber diferenciar entre àcids nucleics i altres principis immediats orgànics per la seva estructura i 

la seva funció. 

– Saber relacionar la informació d'un segment d'ADN amb l'ARN missatger. Entendre que hi ha una 

relació entre l'ARNm i la proteïna sintetitzada. 

– Distingir els principals tipus de mutacions i els seus possibles efectes en la cèl·lula o en l'individu. 

– Entendre què és la biotecnologia i saber aplicar el concepte a: medicaments, ramaderia, 

agricultura.   

– Saber distingir els principis sobre els quals es basen les principals teories sobre l'origen de la 

vida. 

– Entendre la teoria sobre l'evolució de Darwin. Conèixer algunes de les proves que serveixen de 

base a la teoria de l'evolució biològica. 

 

Part de Biologia: 

ELS ECOSISTEMES, LA TECTÒNICA DE PLAQUES... 

– Saber construir cadenes i xarxes tròfiques amb els organismes d'un ecosistema i saber 

representar i interpretar piràmides ecològiques.  

– Entendre com funciona  l'autoregulació de l'ecosistema. 

– Reconèixer l'estratègia de supervivència que utilitzen diferents organismes animals i vegetals. 

– Entendre el concepte de successió. 

– Conèixer els processos que contribueixen a la formació del sòl. Identificar els components i 

l'estructura del sòl.  

– Reconèixer i saber explicar les modificacions ambientals causades pels éssers vius i per l'ésser 

humà.  

– Identificar les principals adaptacions dels animals i les plantes al medi aquàtic i al medi terrestre.  

– Reconèixer l'origen de la Terra i del Sistema Solar. 

– Relacionar filogenèticament els principals grups d'organismes. 

– Entendre la teoria sobre la deriva continental de Wegener. Conèixer les proves que confirmen la 

seva teoria. 
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– Reconèixer les principals plaques de la litosfera i els accidents geogràfics característics de les 

vores de placa. Entendre la relació entre els diferents tipus de vora de placa i la formació de 

volcans, terratrèmols i muntanyes. 

 

 

Departament de Ciències Experimentals 

Santa Coloma de Gramenet, gener de 2021. 
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