Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INS Roseta Mauri

Departament de Ciències de la Naturalesa
PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE L’ESO
CONTINGUTS REQUERITS
‐

Posicionar el Sol, la Terra i la Lluna per explicar el dia i la nit, les estacions,

la durada del dia al llarg de l’any, les fases lunars, els eclipsis i la longitud de les
ombres.
‐

Reconèixer les característiques de l’atmosfera i les propietats de l’aire.

‐

Argumentar amb criteris fonamentats científicament la necessitat de fer un

ús sostenible de l’aigua, del sòl i de tot tipus de materials tant per al consum
personal com en la indústria i l’agricultura.
‐

Interpretar les característiques del relleu o de les roques a partir de la

interacció entre els processos geodinàmics interns i externs.
‐

Justificar què és un ésser viu a partir d’observacions directes i indirectes

de cadascuna de les característiques dels éssers vius (es nodreixen, es relacionen,
es reprodueixen i estan formats per cèl·lules).
‐

Identificar, a partir de l’observació directa o indirecta, organismes o el

grup al qual pertanyen, utilitzant claus dicotòmiques senzilles.
‐

Descriure les característiques generals dels grans grups taxonòmics i

explicar-ne la import{ncia en el conjunt d’éssers vius.
‐

Identificar el tipus de reproducció (sexual o asexual) d’un organisme a

partir de les característiques del seu cicle biològic.
‐

Descriure materials de diferent tipus (minerals, roques, metalls, aire,

aigua) tant a partir d’identificar les seves propietats i de mesurar-les, com de
distingir si es tracta d’una mescla heterogènia, una solució o una subst{ncia pura.
‐

Dissenyar i realitzar la separació dels components d’una mescla senzilla, i

relacionar les tècniques aplicades amb els mètodes de separació de mescles
utilitzats en contextos quotidians o industrials, com per exemple la cuina o el
reciclatge de materials.
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‐

Identificar el paper de les forces com a causa dels canvis en l’estat de

moviment i les deformacions i relacionar-ho amb situacions de la vida quotidiana.
‐

Establir la velocitat d’un cos com la relació entre el desplaçament i el temps

emprat.
‐

Analitzar la incidència d’algunes actuacions individuals i col·lectives amb

relació al consum d’energia i a possibles impactes de l’activitat humana en algun
medi o indret concret. Elaborar propostes d’actuació alternatives que siguin
coherents amb l’an{lisi feta.
‐

Interpretar el funcionament del cos hum{ des d’una visió sistèmica,

reconeixent les relacions entre els diferents aparells i sistemes.
‐

Explicar els processos que es donen en la funció de nutrició, relacionant-

los amb els aparells i sistemes corresponents, amb l’intercanvi de matèria i
energia amb el medi i amb la funció de cada nutrient.
‐

Justificar la import{ncia 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.
‐

Diferenciar malalties infeccioses i no infeccioses i explicar-ne les causes, la

prevenció i el tractament de les més comunes.
‐

Valorar la importància del funcionament correcte dels sistemes nerviós,

endocrí i immunitari per a l’equilibri del cos, relacionant-ho amb la capacitat de
les persones de captar i respondre als estímuls del medi.
‐

Descriure els processos implicats en la funció de relació identificant els

òrgans i les estructures que participen en cada procés.
‐

Relacionar el funcionament dels ossos i els músculs amb els factors de risc

que poden afectar l’aparell locomotor.
‐

Explicar el funcionament dels òrgans sexuals, relacionar el cicle menstrual

amb l’ovulació i el període fèrtil, i valorar l’efic{cia dels mètodes per controlar la
natalitat. Diferenciar entre mètodes anticonceptius i mètodes de prevenció de les
malalties de transmissió sexual.
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‐

Utilitzar arguments relacionats amb el funcionament del cos humà per

justificar el risc del tabac, l’alcohol i altres drogues. Valorar la import{ncia de la
higiene personal i els h{bits saludables com l’alimentació variada i equilibrada,
l’exercici físic i el descans per al benestar i el bon desenvolupament personal.
‐

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’an{lisi d’una
situació problema. Justificar la funció dels components biòtics i abiòtics d’un
ecosistema proper i valorar la seva diversitat.
d´expressió.

