
 

  

BIOLOGIA 3r ESO 2019/20 

CURS:  3r ESO 
PROFESSORAT: Mª Rosa Massot Segura 

BLOC CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. HABILITATS, DESTRESES I   
ESTRATÈGIES. 
METODOLOGIA CIENTÍFICA 

-La metodologia científica. Característiques bàsiques. 
-L’experimentació en biologia i geologia. 

-Comunicació lingüística 
-Competència matemàtica i competències 
bàsiques en ciència i tecnologia 
-Competència digital 
-Aprendre a aprendre 
-Competències socials i cíviques 
-Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
- Consciència i expressions culturals 
 
 

2. LES PERSONES I LA SALUT.     
PROMOCIÓ DE LA SALUT 

-Nivells d’organització de la matèria viva. 
-Organització general del cos humà: cèl·lules, teixits,       
òrgans, aparells i sistemes 
-La salut i la malaltia. Malalties infeccioses i no         
infeccioses. Higiene i prevenció. 
-Sistema immunitari. Vaccins. Els trasplantaments i la       
donació de cèl·lules, sang i òrgans. 
-Nutrició, alimentació i salut. 
-Els nutrients, els aliments i hàbits alimentaris saludables.        
Trastorns de la conducta alimentària. 
-La funció de nutrició. Anatomia i fisiologia dels aparells         
digestiu, respiratori, circulatori i excretor. -Alteracions més       
freqüents, malalties associades, prevenció d’aquestes i      
hàbits de vida saludables. 

-Comunicació lingüística 
-Competència matemàtica i competències 
bàsiques en ciència i tecnologia 
-Competència digital 
-Aprendre a aprendre 
-Competències socials i cíviques 
-Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
- Consciència i expressions culturals 

 



 

-La funció de relació. Sistema nerviós i sistema endocrí.         
La coordinació. 
-Organització i funció del sistema nerviós. -Principals       
alteracions i prevenció d’aquestes. 
-Òrgans dels sentits: estructura i funció, cura i higiene. 
-El sistema endocrí: glàndules endocrines i funcionament       
d’aquestes. Les principals alteracions. 
-L’aparell locomotor. Organització i relacions funcionals      
entre ossos i músculs. Prevenció de lesions. 
-La reproducció humana. Anatomia i fisiologia de l’aparell        
reproductor. Canvis físics i psíquics en l’adolescència. 
-El cicle menstrual. Fecundació, embaràs i part. Anàlisi        
dels diferents mètodes anticonceptius. -Tècniques de      
reproducció assistida. Les malalties de transmissió sexual       
i formes de prevenir-les. 
-La resposta sexual humana. 
-Sexe i sexualitat. Salut i higiene sexuals. 
 
 

MATERIAL IMPRESCINDIBLE 

Llibre de text, Chromebook personal, quadern o arxivador. Estoig amb boli blau o negre, vermell, llapis, goma i regle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
 

 Instruments d’avaluació  Freqüència Percentatge a la nota 
global 

Exàmens Proves escrites, formularis, preguntes 
orals... 
 

2 o 3 cops per avaluació 60 % 

Tasques Activitats de reforç i avaluació, projectes 
cooperatius, treballs de recerca, 
exposicions orals, creació de models 
explicatius, videos, pòsters informatius... 

Diàriament 
 

30% 

Actituds Implicació a l'assignatura, realització de les 
tasques encomanades, comportament dins 
l’aula. 

Diàriament 
 

10% 

 

RECUPERACIÓ 

 

Setembre: Realització d’un treball amb un pes de 60 % i examen amb un pes de 40 %.  

Pendent del curs anterior: Realització d’un treball amb un pes de 60 % i examen amb un pes de 40 %.  
Les tasques seran supervisades pel tutor de pendents. 
 

 
 

  


