
3r ESO 
Continguts Biologia: 
Els processos geològics externs  

 Acció de l’atmosfera, de la hidrosfera i de la biosfera sobre les roques de 
la superfície de la litosfera. 

 Actuació rincipals agents geològics externs que modelen el paisatge: 
meteorització, erosió, transport i sedimentació. Formació d’un sòl. 

Els ecosistemes i l’activitat humana. 

 Interacció dels éssers vius entre ells i amb factors fisicoquímics del seu 
entorn. Ecosistema.. 

 Identificació de les relacions tròfiques d’un ecosistema. 

 Característiques dels biomes biomes. 

La cèl·lula viva. 

 Conèixer els diversos nivells d’organització de la matèria viva: àtom, 

molècula, macromolècula, etc. Conèixer les característiques de 

l’organització cel·lular. Conèixer l’estructura de les cèl·lules procariotes i 

eucariotes. Conèixer les característiques de la divisió cel·lular. 

 Identificació dels processos de difusió, osmosi, difusió facilitada, transport 
actiu, endocitosi i exocitosi. 

 Reconeixement de les biomolècules que formen part de les cèl·lules: els 
glúcids, els lípids, les proteïnes i els àcids nucleics. 

 Identificació reconeixement de l’estructura de les cèl·lules humanes.  

La  nutrició humana. 

 Definició de la nutrició d’un organisme pluricel·lular, com el d’un ésser 
humà, consisteix en el conjunt de processos que permeten proporcionar 
a cada una de les seves cèl·lules els nutrients necessaris perquè obtinguin 
energia i matèria, i retirar els residus que són producte de la seva activitat 
metabòlica. 

 Identificació dels quatre aparells que formen part de la nutrició: el digestiu, 
el respiratori, el circulatori i l’urinari. 

 
La  relació humana. 

 Identificació de les etapes de la relació: la recepció d’estímuls, la 
coordinació i l’efectuació de la resposta. 

 Identificació del sistema nerviós i reconeixement del seu funcionament: 
sistema nerviós central i sistema nerviós perifèric. 

 Identificació del sistema endocrí que està format per les glàndules 
endocrines que secreten hormones al corrent sanguini, que les distribueix 
per tot el cos. 

 

La reproducció humana. 

 La reproducció humana és de tipus sexual, vivípara i amb fecundació 
interna. 



 El material genètic del nou ésser humà és una mescla del material genètic 
dels seus progenitors. Per això s’assembla a tots dos, però no és idèntic 
a cap dels dos. 

 L’adolescència és l’etapa de transició entre la infància i l’edat adulta. En 
aquesta etapa es produeixen molts canvis físics i psicològics. La pubertat 
és la primera etapa de l’adolescència, durant la qual s’assoleix la 
maduresa sexual, és a dir, la capacitat de reproducció. 

 A mesura que avança l’edat adulta, els éssers humans anem perdent la 
capacitat de reproduir-nos. 

 Identificació dels aparells reproductors masculí i femení i entendre el seu 
funcionament. 

 Entendre com té lloc la fecundació, l’embaràs i el part 

 
Criteris d’avaluació: L’examen tindrà una durada d’una hora .  Per 
aprovar la matèria s’ha de treure un 5 o més. 


