
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Martí Dot 
 
Carrer Josep Teixidor 2-12 
08980 Sant Feliu de Llobregat 
Tel. 93 68518 01 Fax 93 685 50 59 
a8041519@xtec.cat 
 

NIVELL:  3r ESO  (curs 2018-2019) 
 

MATÈRIA: Biologia i Geologia 
 

PROFESSORA: Estela Roig 

 
Presentació 

 
Els continguts de biologia i geologia parteixen de l’estudi de l’estructura i la funció del cos                 

humà, s’estableix la importància de les conductes saludables i s’assenyala la relació de             
cada aparell amb la higiene i la prevenció de les principals malalties. Es proposa una visió                
integradora de l’ésser humà amb el seu entorn, mitjançant l’estudi de les interaccions i              
interdependències entre les persones i el medi ambient. S’aborda l’activitat geològica           
deguda a l’energia externa al planeta, que converteix la superfície terrestre en el marc de               
referència fonamental i dinàmic on tenen lloc aquelles interaccions. Finalment s’estudien           
els ecosistemes i l’ equilibri d’ aquestos. 
 
 

Avaluació contínua 

 
L’assoliment de la matèria es donarà quan l’alumne obtingui com a mínim un assoliment              
suficient en cada trimestre (AS). 
 

 
Materials 

 
-       Ordinador o tablet 
-       Llibre 
-       Fulls blancs DIN-4 o quadrícula. NO S’ACCEPTARAN LLIBRETES.  
-       Cal portar un estoig complet 
-       Les còpies o exercicis que es lliurin de la matèria. 
-       Altres materials que demani puntualment la professora.  
 

 

      Criteris d’avaluació  

 
1. Elaborar conclusions en funció de les evidències recollides en un procés de            

recerca,identificar els supòsits que s’han assumit en deduir-les, i argumentar-les. 

  
 



2. Argumentar el punt de vista propi sobre temes sociocientífics controvertits a partir            
de llegir críticament documents sobre recerques fetes per altres per poder valorar            
els procediments i les raons aportades. 

3. Interpretar el funcionament del cos humà des d’una visió sistèmica, reconeixent           
lesrelacions entre els diferents aparells i sistemes. 

4. Explicar els processos que es donen en la funció de nutrició, relacionant-los amb             
elsaparells i sistemes corresponents, amb l’intercanvi de matèria i energia amb el            
medi iamb la funció de cada nutrient. 

5. Justificar la importància de l’alimentació equilibrada fent referència a la necessitat           
de nutrients de les cèl·lules i la relació de les dietes amb la salut, mitjançant               
exemples pràctics. 

6. Diferenciar malalties infeccioses i no infeccioses i explicar-ne les causes, la           
prevenció i el tractament de les més comunes. 

7. Valorar la importància del funcionament correcte dels sistemes nerviós, endocrí          
iimmunitari per a l’equilibri del cos, relacionant-ho amb la capacitat de les persones             
de captar i respondre als estímuls del medi. 

8. Descriure els processos implicats en la funció de relació identificant els òrgans i les              
estructures que participen en cada procés. 

9. Relacionar el funcionament dels ossos i els músculs amb els factors de risc que              
podenafectar l’aparell locomotor. 

10. Explicar el funcionament dels òrgans sexuals, relacionar el cicle menstrual amb           
l’ovulació i el període fèrtil, i valorar l’eficàcia dels mètodes per controlar la natalitat.              
Diferenciarentre mètodes anticonceptius i mètodes de prevenció de les malalties de           
transmissió sexual. 

11. Utilitzar arguments relacionats amb el funcionament del cos humà per justificar el            
risc deltabac, l’alcohol i altres drogues. Valorar la importància de la higiene personal             
i els hàbits saludables com l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici físic i el             
descans per albenestar i el bon desenvolupament personal. 

12. Identificar el paper dels productors en els ecosistemes com a reguladors de            
l’energia disponible per a tots els altres nivells tròfics a partir de l’anàlisi d’una              
situació problema.Justificar la funció dels components biòtics i abiòtics d’un          
ecosistema proper i valorar laseva diversitat. 

13. Identificar i valorar alguns riscos derivats dels processos geològics interns i externs            
i la seva relació amb algunes activitats humanes. 

14. Cercar informació, avaluar-la críticament i prendre decisions justificades sobre         
algunsefectes de l’activitat humana en el medi: contaminació, desertificació,         
afebliment de la capa d’ozó i producció i gestió dels residus. 

 
 
       Instruments d’avaluació  
 
Proves escrites, avaluacions diverses 60% 
 
Dossiers, treballs, exposicions orals, treball de pràctiques 30% 
 
Implicació de l’alumne, qüestionaris d’autoavaluació, iniciativa personal  10% 

 
 
Per tal d’ajudar a que els alumnes prenguin consciència d’un mateix i s’impliquin amb el               
procés aprenentatge i per assolir satisfactòriament les competències pròpies de la matèria,            
s’utilitzaran els següents instruments d’avaluació:  
 



a) Proves escrites competencials . Fer al llarg de cada trimestre com a mínim dues              
proves escrites. 
  
b) Dossier de treball o carpeta d’aprenentatge que es recollirà el dia que el/la              
professor/a ho demani. Aquest dossier ha de contenir tots els apunts, així com totes les               
activitats teòriques i/o pràctiques que s’hagin realitzat a l’aula. 
  
c) Informe de les pràctiques que es realitzin. L’informe constarà dels apartats            
següents: títol, objectiu, material, procediment, il·lustracions (si n´ hi ha), conclusions i            
qüestions. 
  
d) Exercicis, treballs i les activitats que el/la professor/a encomani. 

 

e) Exposicions orals. 

 

f)  Rúbriques 

 
g) Bases d’orientació 

 
h) Qüestionari d’Autoavaluació/Coavaluació 

 

i) Observació directa 
 
 
       Recuperació com a matèria pendent del curs anterior: 
 
Durant el curs es realitzarà un examen de recuperació de 1r d’ESO amb l’entrega d’un               
dossier amb exercicis que l’alumne haurà hagut de realitzar. 
 
 
      Recuperació d’avaluacions suspeses 

 
A l’inici de cada trimestre es realitzarà una prova per recuperar l’avaluació anterior. Hi              
haurà una prova global de tot el curs al mes de juny.  
 
 
 
 
 


