
 

 

ASSIGNATURA:Biologia i Geologia  CURS: 3r ESO 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Avaluació inicial: 
 

Es farà una prova d’avaluació inicial que inclou els diferents blocs curriculars per 
determinar els coneixements previs dels alumnes. Amb els resultats d’aquestes proves 

es determinarà la necessitat d’adaptar els continguts que es treballin al llarg del curs.   
 

Avaluació contínua: 
 La nota final de cada trimestre es calcularà de la següent forma:  

 

• Proves escrites:  70%  
• Deures, quaderns, actitud i participació: 30% 

 

Per avaluar les proves escrites, els treballs i la feina diària dels alumnes es tindran en 

compte els criteris de qualificació establerts al currículum: adquisició de les 
competències clau, dels objectius de la unitat  i dels continguts transversals. 

 
Recuperació d’avaluacions no superades: 
 

Es farà un examen de recuperació de l’avaluació que no s’hagi superat. Aquest 

examen es basarà en els criteris mínims avaluables de cada unitat seleccionats pel 
professor i serà realitzat la primera setmana en tornar de vacances. El resultat 

d’aquesta prova serà recuperat o no recuperat.  
 

Avaluació ordinària de juny 
 

Tots els alumnes hauran de realitzar la prova final de juny. La qualificació final tindrà 

en compte la nota de la prova i la feina feta per part de l’alumne al llarg de tot el curs.  
Els alumnes superaran l’assignatura si obtenen una qualificació igual o superior a 5. 

Els alumnes que han aprovat totes les avaluacions podran pujar nota amb la 
realització d’aquesta prova final.  
 

Avaluacions extraordinàries  
 

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura a la convocatòria ordinària tenen 
l’oportunitat de recuperar-la a les convocatòries extraordinàries de setembre i febrer.  

 
Els alumnes hauran de realitzar unes proves escrites que inclouen preguntes  

corresponents al temari que s’hagi treballat al llarg del curs complet. També hauran de 
lliurar unes activitats complementàries indicades pel professor. La qualificació final de 
la prova extraordinària es calcularà a partir de la prova escrita (80%) i de les 

activitats complementàries (20%). Es podran presentar als exàmens extraordinaris 
tots els alumnes que tinguin assignatures pendents, ja sigui del curs actual o de 

cursos anteriors. 
 

Assistència mínima:  
 

Si l’alumne no assisteix com a  mínim a un 80% de las sessions no podrà ser avaluat 

en avaluació contínua i haurà de superar un examen final d’avaluació. 
 

Repetició d’ exàmens:  

Segons la normativa entregada en el dossier inicial. 



 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Unitat 1. L’organització del cos humà 
 

- Catalogar els diferents nivells d’organització de la matèria viva: cèl·lules, teixits, 
òrgans i aparells o sistemes i diferenciar les principals estructures cel·lulars i les 
funcions que tenen. 

- Diferenciar els diversos tipus cel·lulars i descriure la funció dels orgànuls més 
importants. 

- Diferenciar els teixits més importants de l’ésser humà i la funció que tenen. 

 

Unitat 2. L’alimentació i la salut 
 

- Reconèixer la diferència entre alimentació i nutrició i diferenciar els principals 

nutrients i les funcions bàsiques d’aquests. 

- Relacionar cada nutrient amb la funció que exerceix a l’organisme i reconèixer 

hàbits de nutrició saludables. 

- Dissenyar hàbits de nutrició saludables mitjançant l’elaboració de dietes 

equilibrades, utilitzant taules amb diferents grups d’aliments amb nutrients 

principals i el valor calòric que tenen. 

- Argumentar la importància d’una bona alimentació i de l’exercici físic per a la 

salut. Conèixer la importància nutricional, social i en la salut de les tècniques de 

conservació dels aliments. 

 

Unitat 3. La nutrició: els aparells digestiu i respiratori 
 

- Identificar els components dels aparells digestiu, circulatori, respiratori i excretor 
i conèixer-ne el funcionament. 

- Conèixer les malalties més freqüents dels aparells digestiu i respiratori. 
Identificar les causes i valorar un estil de vida saludable per prevenir-les.  

- Investigar les alteracions produïdes per diferents tipus de substàncies additives 
(tabac, alcohol, drogues) i elaborar propostes de prevenció i control. Reconèixer 
les conseqüències de les conductes de risc en l’individu i en la societat. 

 

Unitat 4. La nutrició: els aparells circulatori i excretor 
 

- Conèixer l’anatomia i funcionament dels aparells circulatori i excretor: òrgans i 

components.  

- Conèixer quina fase del procés de nutrició duu a terme cada un dels aparells que 

hi estan implicats. 

- Conèixer el medi intern i la relació amb els sistemes circulatoris. 

- Identificar la relació entre el sistema limfàtic i l’aparell circulatori. 

- Conèixer les malalties més freqüents dels aparells circulatori i excretor i 

relacionar-les amb les causes que les provoquen. Proposar hàbits saludables com 

a mètode de prevenció de les malalties. 

 



 

 

SEGON TRIMESTRE 

 

Unitat 5. La relació: els sentits i el sistema nirviós 
 

- Reconèixer i diferenciar els òrgans dels sentits i les cures de l’oïda i la vista. 

- Conèixer l’estructura dels òrgans dels sentits i del sistema nirviós.   

- Explicar la missió integradora del sistema nerviós davant diferents estímuls i 

descriure’n el funcionament. 

- Conèixer el funcionament de la neurona 

- Distingir els tipus de sistema nirviós : autònom i somàtic. Conèixer les 

estructures implicades. 

- Distingir entre sistema nirviós simpàtic i parasimpàtic. 

- Conèixer algunes malalties comunes del sistema nirviós i relacionar-les amb les 

causes que les provoquen. Proposar hàbits saludables per evitar-les. 

- Investigar les alteracions produïdes per diferents tipus de substàncies additives 

(tabac, alcohol, drogues) i elaborar propostes de prevenció i control. Reconèixer 

les conseqüències de les conductes de risc en l’individu i en la societat 

 

Unitat 6. La relació: el sistema endocrí i l’aparell locomotor 

 

- Identificar els components del sistema endocrí: glàndules i hormones.  

- Associar les principals glàndules endocrines amb les hormones que sintetitzen i la 

funció que exerceixen. 

- Relacionar funcionalment el sistema neuroendocrí.  

- Identificar els principals ossos i músculs de l’aparell locomotor. 

- Conèixer les malalties més freqüents del sistema endocrí i els hàbits necessaris 

en cas de patir malalties endocrines. 

- Detallar quines són i com es prevenen les lesions més freqüents a l’aparell 

locomotor. 

 

Unitat 7. La reproducció 

 

- Identificar les parts dels aparells reproductors masculí i femení. 

- Diferenciar entre sexualitat i reproducció.  

- Reconèixer els aspectes bàsics de la reproducció humana i descriure els 

esdeveniments fonamentals de la fecundació, l’embaràs i el part. 

- Descriure les principals etapes del cicle menstrual i indicar quines glàndules i 

quines hormones el regulen. 

- Comparar els diferents mètodes anticonceptius, classificar-los segon la seva 

eficàcia i reconèixer la importància que tenen alguns en la prevenció de malalties 

de transmissió sexual. 

- Recopilar informació sobre les tècniques de reproducció assistida i de fecundació 

in vitro per argumentar el benefici que va suposar aquest avanç científic per a la 

societat. 



 

 

 

Unitat 8. La salut i el sistema immunitari 

 

- Determinar el funcionament bàsic del sistema immunològic, així com les 

contínues aportacions de les ciències biomèdiques. 

- Classificar les malalties i valorar la importància dels estils de vida per prevenir-

les. Determinar les malalties infeccioses i les no infeccioses més comunes que 

afecten la població, les causes que les provoquen i com es poder prevenir i 

tractar. 

- Identificar hàbits saludables com a mètode per evitar el contagi i la propagació 

de malalties infeccioses. 

- Reconèixer i transmetre la importància que té la prevenció com a pràctica 

habitual i integrada a les seves vides i les conseqüències positives de la donació 

de cèl·lules, sang i òrgans. 

TERCER TRIMESTRE 

 

Unitat 9. El relleu i els processos geològics externs 

 

- Interpretar la distribució de l’aigua a la Terra, així com el cicle de l’aigua. 

- Identificar algunes de les causes (clima, característiques de les roques, etc) que 

fan el relleu diferent d’un lloc a un altre. 

- Relacionar els processos geològics externs amb l’energia que els activa i 

diferenciar-los dels processos interns. 

- Diferenciar els processos de meteorització, erosió, transport i sedimentació i els 

efectes que tenen en el relleu. 

- Analitzar i predir l’acció de les aigües l’acció de les aigües superficials i identificar 

les formes d’erosió i dipòsit més característiques. 

- Analitzar la dinàmica marina i la influència que exerceix en el modelatge litoral: 

penya-segats, platges, inclinació de les roques, etc. 

 

Unitat 10. El modelat del relleu 

 

- Analitzar i predir l’acció de les aigües superficials i identificar les formes d’erosió i 

dipòsit més característiques. 

- Valorar la importància de les aigües subterrànies i justificar-ne la dinàmica i la 

relació amb les aigües superficials. 

- Analitzar la dinàmica marina i la influència que exerceix en el modelatge litoral. 

- Relacionar l’acció eòlica amb les condicions que la fan possible i identificar 

algunes formes que en resulten. 

- Analitzar l’acció geològica de les glaceres i justificar les característiques de les 

formes d’erosió i dipòsit resultants. 

- Reconèixer l’activitat geològica dels éssers vius i valorar la importància de 

l’espècie humana com a agent geològic extern. 

 



 

 

 

 

Unitat 11. La dinàmica interna de la Terra 

 

- Identificar els materials terrestres segons l'abundància i la distribució a les grans 

capes de la Terra. Descriure les capes i indicar les característiques de cada una 

d’elles tot relacionant-les amb la composició i ubicació.  

- Diferenciar els canvis a la superfície de la Terra generats per l’energia de 

l’interior terrestre dels que són d’origen extern. 

- Analitzar les activitats sísmica i volcànica, les seves característiques i els efectes 

que generen. 

- Relacionar l’activitat sísmica i la volcànica amb la dinàmica de l’interior terrestre i 

justificar-ne la distribució planetària. 

- Valorar la importància de conèixer els riscs sísmic i volcànic i les formes de 

prevenir-lo: formes d’actuar davant un terratrèmol o una erupció volcànica.  

 
Unitat 12. Els ecosistemes 

 
- Determinar, a partir de l’observació, les adaptacions que permeten als animals i a 

les plantes sobreviure en determinats ecosistemes. 

- Identificar organismes dels ecosistemes terrestres i aquàtics.  

- Definir hàbitat i nínxol ecològic d’una espècie.  

- Diferenciar els diversos components d’un ecosistema. Identificar les 

característiques dels principals tipus d’ecosistemes de les Illes Balears. 

- Identificar els nivells tròfics i elaborar una xarxa tròfica.  

- Identificar en un ecosistema els factors desencadenants de desequilibris i establir 

estratègies per restablir-ne l’equilibri. 

- Reconèixer i difondre accions que afavoreixen la conservació del medi ambient. 

- Analitzar els components del sòl i esquematitzar les relacions que s’estableixen 

entre aquests. 

- Valorar la importància del sòl i els riscs que comporta sobreexplotar-lo, degradar-

lo o perdre’l. 

 


