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ESCALA 

CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  
ACTIVITATS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Identificar algunes de les causes 
que fan que el relleu diferisca 
d’uns llocs a uns altres. 

1.1. Identifica la influència del clima i de  
les característiques de les roques en 
els diferents tipus de relleu i discrimina  
un relleu calcari (el modelatge càrstic) 
d’un d’argilenc o granític. 

            

2. Explicar en què consisteixen  
els processos geològics externs 
(meteorització, erosió, transport  
i sedimentació) i remarcar les 
peculiaritats en cada forma  
de modelatge. 

2.1. Explica en què consisteixen els 
processos de meteorització, erosió, 
transport i sedimentació, remarcant les 
característiques diferencials que tenen 
aquests processos segons l’agent 
geològic que actue en el modelatge  
del relleu.  

           

3. Analitzar i predir l’acció de les 
aigües superficials i identificar 
les formes d’erosió i depòsit més 
característiques en zones amb 
diferent clima, relleu, litologia… 

3.1. Analitza l’activitat d’erosió, transport i 
sedimentació produïda per les aigües 
superficials i en reconeix algun dels 
efectes en el relleu. 

           

4. Valorar la importància de les 
aigües subterrànies, justificar-ne 
la dinàmica i la relació que tenen 
amb les aigües superficials. 

4.1. Valora la importància de les aigües 
subterrànies i els riscos de 
sobreexplotar-les.  

           

5. Analitzar l’acció geològica  
de les glaceres i justificar les 
característiques de les formes 
d’erosió i depòsit resultants. 

5.1. Analitza la dinàmica glacial i n’identifica 
els efectes sobre el relleu. 

           

6. Relacionar l’acció eòlica amb  
les condicions que la fan 
possible i identificar-ne algunes 
formes resultants. 

6.1. Identifica algunes formes 
característiques resultants de l’acció 
eòlica. 

           

7. Analitzar la dinàmica marina i la 
influència que té en el modelatge 
litoral. 

7.1. Relaciona els moviments de l’aigua  
del mar amb l’erosió, el transport  
i la sedimentació al litoral i n’identifica 
algunes formes resultants 
característiques. 

           

8. Diferenciar els canvis en la 
superfície terrestre generats per 
l’energia de l’interior terrestre 
dels d’origen extern. 

8.1. Diferencia un procés geològic extern 
d’un d’intern i n’identifica els efectes  
en el relleu. 

           

9. Analitzar les activitats sísmica  
i volcànica, les seues 
característiques i els efectes  
que generen. 

9.1. Coneix i descriu com s’originen els 
sismes i els efectes que generen. 

           

9.2. Relaciona els tipus d’erupció volcànica 
amb el magma que els origina i els 
associa amb la seua perillositat. 

           

10. Utilitzar adequadament el 
vocabulari científic en un context 
precís i concorde al seu nivell.  

10.1. Identifica els termes més freqüents 
del vocabulari científic i s’expressa  
de forma correcta tant oralment com 
per escrit.   

                    

Puntuació 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 



 

Avaluació Tercer trimestre                    Biologia i Geologia 1r ESO 

 

Tercer trimestre (Unitats 11, 12, 13 i 14) 

SOLUCIONS 

 
1. De les afirmacions següents, digues quines són vertaderes (V) i quines falses (F). 

a) Dues zones amb les mateixes roques tindran la mateixa morfologia. (F) 

b) La funció de la gravetat no és important en el modelatge terrestre. (F) 

c) El clima modela el relleu; per tant, zones amb el mateix clima tindran el mateix relleu. (F) 

d) De tots els agents geològics, són les aigües superficials les que més intervenen en el modelatge 
dels continents. (V) 

 

2. Uneix cada paraula amb la definició correcta. 

a) Diàclasi      4. Esquerda en plans  

b) Caos de boles    3. Paisatge de boles  

c) Tor       1. Relleu granític suau  

d) Dom      2. Protuberància granítica suaument arredonida 

 
3. De les afirmacions següents, digues quines són vertaderes (V) i quines falses (F). 

a) Les aigües superficials procedeixen només de la neu, ja que aquesta, en fondre’s a la primavera, 
origina els rius. (F) 

b) Els torrents porten aigua només en algunes èpoques, i no tot l’any. (V) 

c) L’aigua de les precipitacions corre per la superfície per a formar rius, rierols, etc. (V) 

d) Les aigües de rierada es deuen a precipitacions fortes en zones de gran pendent i no tenen un 
llit fix. (V) 

 

4. Assenyala l’afirmació correcta. 

a) Els aqüífers són acumulacions d’aigües subterrànies que poden explotar-se amb pous.  

 

5. Relaciona els modelatges següents amb l’agent causant. 

a) Ivons              6. Glaceres  

b) Caldera              4. Vulcanisme  

c) Meandres         5. Rius   

d) Platges      1. Mar  

e) Regalls          3. Aigües de rierada   

f) Deserts d’arena   2. Vent   

 
6. De les afirmacions següents, digues quines són vertaderes (V) i quines falses (F). 

a) El gel glacial es forma per compactació i per fusió i regel. (V) 

b) La zona més alta d’una glacera alpina és la llengua. (F) 

c) Les morenes són una part dels casquets glacials. (F) 

d) Les glaceres es classifiquen en glaceres alpines i casquets glacials. (V)   

e) El circ és la zona d’acumulació de les aigües salvatges. (F) 
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7. Quin procés origina un desert pedregós? 

a) Deflació.  

 

8. Indica quin dels llistats següents inclou únicament formes litorals de sedimentació. 

a) Platja, fletxa, barra, delta.  

 

9. De les característiques següents, assenyala aquelles pròpies d’una activitat volcànica 
explosiva. 

b) És freqüent la formació de núvols ardents. 

c) La lava, molt viscosa, solidifica i obstrueix els conductes d’eixida. 

d) Es formen abundants piroclastos. 

 

10. De les afirmacions següents, digues quines són vertaderes (V) i quines falses (F). 

a) El lloc on s’origina un sisme s’anomena epicentre. (F) 

b) Per a registrar i mesurar els terratrèmols s’utilitza el sismògraf. (V) 

c) La magnitud dels terratrèmols es mesura amb l’escala de Richter. (V) 

d) La intensitat d’un terratrèmol indica la quantitat d’energia que s’allibera. (F) 

 

 


