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La matèria de Biologia i Geologia ha de contribuir a desenvolupar una cultura 

científica, per tal que l’alumnat assolisca coneixements i habilitats envers temes 

fonamentals com la salut, el medi ambient, les fonts energètiques, els 

residus...etc. Tenint en compte les repercussions en la seva vida quotidiana i 

amb la finalitat que siguen capaços de participar i prendre decisions de manera 

crítica en els problemes relacionats amb la ciència i la tecnologia. 

 

En 3r d’ESO la BIOLOGIA té com a nucli central la salut i la seua promoció 

així com l’estudi de l’estructura dels ecosistemes. Es pretén també que valoren 

la preservació del medi ambient, que aprenguen a ser responsables de les seues 

decisions i de les conseqüències sobre la salut i en l’entorn que els envolta.  

 

1. Què vas a aprendre? Competències específiques 

 
1. Resoldre problemes científics abordables en l’àmbit escolar a partir de 

treballs d’investigació de caràcter experimental. 

2. Analitzar situacions problemàtiques reals utilitzant la lògica científica i 
explorant les possibles conseqüències de les solucions proposades per 

a afrontar-les. 

3. Utilitzar el coneixement científic com a instrument del pensament 
crític, interpretant i comunicant missatges científics, desenvolupant 

argumentacions i accedint a fonts fiables, per a distingir la informació 
contrastada de les notícies falses i opinions. 

4. Justificar la validesa del model científic com a producte dinàmic que es 
va revisant i reconstruint sota la influència del context social i històric, 

atenent la importància de la ciència en l’avanç de les societats, així 

com els riscos d’un ús inadequat o interessat dels coneixements i les 
seues limitacions. 

5. Adoptar hàbits de vida saludable basats en el coneixement del 

funcionament del propi cos, i dels perills de l’ús i l’abús de 
determinades pràctiques i del consum d’algunes substàncies. 

6. Identificar i acceptar la sexualitat personal, i respectar la varietat 
d’identitats de gènere i d’orientacions sexuals existents, sobre la base 

del coneixement del cos humà i del propi cos. 
7. Actuar amb responsabilitat i participar activament en la conservació de 

totes les formes de vida i del planeta sobre la base del coneixement 
dels sistemes biològics i geològics. 

8. Utilitzar el coneixement geològic bàsic sobre el funcionament del 
planeta Terra com a sistema, amb la finalitat d’analitzar el seu impacte 

sobre les poblacions i proposar i valorar actuacions de previsió  i 
intervenció. 
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9. Analitzar i interpretar les principals fites de la història del planeta Terra 
i els principals processos evolutius dels sistemes naturals, atenent les 
magnituds del temps geològic implicades. 

10. Adoptar hàbits de comportament en l’activitat quotidiana responsables 

amb l’entorn, aplicant criteris científics i evitant o minimitzant 
l’impacte mediambiental. 

11. Proposar solucions realistes basades en el coneixement científic davant 
de problemes de naturalesa ecosocial a escala local i global, 

argumentar-ne la idoneïtat i actuar en conseqüència. 

  

 

2. Què anem a treballar? 

1ra AVALUACIÓ 2na AVALUACIÓ 3ra AVALUACIÓ 

Unitat 1- La cèl·lula 

Unitat 2 - Alimentació i 

nutrició 

Unitat 3 - Aparells digestiu i 

respiratori. 

Unitat 4 - Aparells circulatori 

i excretor. 

Unitat 5 - Sistemes nerviós i 

endocrí. 

Unitat 6 - Receptors i 

efectors. 

Unitat 7 - Reproducció.   

Unitat 8 - Salut i malaltia. 

Unitat 9 - Sostenibilitat i 

salut 

Unitat 10 - Dinàmica i 

història de la Terra 

3. Com anem a treballar? 

 

- Amb activitats centrades en el professorat com explicacions amb suport de 
PowerPoints i el llibre de text. 

 
- Amb activitats grupals en les que l’alumnat es protagonista del seu propi 

aprenentatge:  activitats de recerca i presentacions orals, pràctiques de 
laboratori, activitats de grups d’experts, jocs de rol, debats... 

 
- Activitats individuals: activitats guiades a través del web on l’alumnat elabora el 

seu propi material d’estudis.  
 

- Realitzant informes de memòries científiques.  
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- Visualitzant documentals i simulacions científiques que ens ajuden a comprendre 
els continguts i els facen més atractius.  

4. Què anem a avaluar-te? 

 

- Que assimiles els continguts essencials del curs i sigues capaç de relacionar-los 
i d’expressar la teva opinió de manera crítica i raonada. 
 

- Que realitzes pràctiques de laboratori emprant la metodologia científica, arribant 

a conclusions i seguint les normes del laboratori. 
   

- Que sigues capaç de treballar en grup de manera organitzada i desenvolupes 
habilitats cooperatives.  

 
- Que t’expresses oralment i realitzes presentacions amb el suport de les TIC. 

Assoliment d’habilitats comunicatives.  
 
- Que tingues una actitud positiva envers la matèria, realitzant les tasques 

proposades, respectant el professorat i els companys. 

 
 

5. Com anem a avaluar? 

 

Competències específiques 
Instruments 
d’avaluació 

Activitats 

CE1. Resoldre problemes científics abordables en l’àmbit 
escolar a partir de treballs d’investigació de caràcter 
experimental. 

 
Treballs 

Treball de recerca o 
experimental. (100%) 

CE2. Analitzar situacions problemàtiques reals 

utilitzant la lògica científica i explorant les possibles 

conseqüències de les solucions proposades per a 
afrontar-les 

 
Proves escrites i 
presentacions. 

Prova escrita/treball de 
recerca (70%) 
Presentació power point 
(30%) 

CE3. .- Utilitzar el coneixement científic com a 

instrument del pensament crític, interpretant i 

comunicant missatges científics, desenvolupant 
argumentacions i accedint a fonts fiables, per a 

distingir la informació contrastada de les notícies 

falses i opinions. 

 
Proves escrites, 
treballs, anàlisi de 
notícies i activitats de 
recerca d’informació. 

Prova escrita/treball 
científic (70%) 
 
Recerca d’informació 
contrastada/Anàlisi de fake 
news (30%) 

CE4. Justificar la validesa del model científic com a 

producte dinàmic que es va revisant i reconstruint 
sota la influència del context social i històric, 

atenent la importància de la ciència en l’avanç de les 

societats, així com els riscos d’un ús inadequat o 

interessat dels coneixements i les seues limitacions. 

Treballs utilitzant 
diferents formats i 
fonts d’informació 

Treball de recerca sobre 
una àrea concreta de la 
biologia.  (70%) 
Fitxes amb qüestions/ 
llibreta. (30%) 
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CE5. Adoptar hàbits de vida saludable basats en el 
coneixement del funcionament del propi cos, i dels 

perills de l’ús i l’abús de determinades pràctiques i 

del consum d’algunes substàncies. 

Proves escrites, 
treballs i 
presentacions. 

Proves escrites/ treballs de 
recerca (100%) 
 

CE6. .- Identificar i acceptar la sexualitat personal, i 

respectar la varietat d’identitats de gènere i 
d’orientacions sexuals existents, sobre la base del 

coneixement del cos humà i del propi cos. 

Proves escrites, debats, 
redaccions, treballs i 
presentacions. 

Prova escrita/presentació 
power point (70%) 
 
Treball sexualitat/identitat 
de gènere (30%) 

CE7. .- Actuar amb responsabilitat i participar 

activament en la conservació de totes les formes de 

vida i del planeta sobre la base del coneixement dels 
sistemes biològics i geològics. 

Treballs i 
presentacions. 

Treball de recerca de la 
biodiversitat de la C. 
Valenciana i presentació. 
(100%). 

CE8.- Utilitzar el coneixement geològic bàsic sobre el 
funcionament del planeta Terra com a sistema, amb 

la finalitat d’analitzar el seu impacte sobre les 

poblacions i proposar i valorar actuacions de 

previsió  i intervenció 

Proves escrites 
Treballs i presentacions 

Prova escrita (70%) 
 
Treball riscos geològics 
(30%) 

CE9.-Analitzar i interpretar les principals fites de la 

història del planeta Terra i els principals processos 
evolutius dels sistemes naturals, atenent les 

magnituds del temps geològic implicades. 

Proves escrites 
Recerca d'informació 

Prova escrita (70%) 
 
Fitxes amb 
qüestions/llibreta (30%) 

CE10.- Adoptar hàbits de comportament en 
l’activitat quotidiana responsables amb l’entorn, 

aplicant criteris científics i evitant o minimitzant 

l’impacte mediambiental. 

Treballs utilitzant 
diferents formats i 
fonts d’informació 

Treball de recerca  (100%) 

CE11.- Proposar solucions realistes basades en el 

coneixement científic davant de problemes de 

naturalesa ecosocial a escala local i global, 
argumentar-ne la idoneïtat i actuar en 

conseqüència. 

Proves escrites 
Recerca d'informació 

Prova escrita/treball de 
recerca (100%) 
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    En cadascuna de les tres avaluacions es calcularà la mitjana aritmètica de totes 

les COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES de la taula anterior. Com que no es 
treballaran totes les competències en totes les avaluacions, sols es tindran en 

compte les competències específiques treballades en cadascuna de les avaluacions 
per al càlcul de la nota.  
 
    La nota calculada a partir del treball de les competències específiques suposarà 

un 90% de la nota final de l’assignatura i el restant 10% es calcularà a partir de 

les anotacions diàries al quadern del professor (comportament, habilitats, 
constància, puntualitat, respecte…).  
 

   En les proves escrites es plantejaran activitats dels tipus que s'han treballat a 
classe: definicions, realització i interpretació de gràfics, de dibuixos, de fotografies 

i esquemes, preguntes objectives, de raonament i de desenvolupament.  
 

    Per a superar les proves objectives (exàmens) s’ha de treure un mínim de 4 
punts sobre deu, excepte el cas en que el professor indique altra puntuació, i els 

alumnes estiguen assabentats amb antelació i conste per escrit. 
 
   La data i l’hora de l’examen una vegada fixades, de no haver causa justificada, 
no es canviaran . La puntualitat és un requisit en els exàmens. El retard o la falta 

d’assistència han de ser degudament justificats. Si un alumne/a sap que no 
podrà assistir a un examen ha de comunicar-ho abans de la prova.  
 

Si un alumne/a no realitza alguna prova escrita la seua qualificació per a aquesta 

prova es “0”. En casos justificats (malaltia, defunció d’un familiar....) i demostrada 
aquesta justificació (certificat o justificant mèdic, entrevista pare/ mare...) el 

professor li indicarà a l’alumne el procediment (realització de la prova escrita, 
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prova oral, treball escrit...) a seguir per a obtindre una qualificació per als 
continguts avaluats en dita prova. 

 
 

 
NOTA FINAL DEL CURS 

 
    La nota final de l’assignatura serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, 

i per a superar-la caldrà que  aquesta arribe a un valor numèric de 5 o superior. 
 

 
RECUPERACIONS 
 
En juny 

 
Des del departament volem fer entendre al nostre alumnat la importància del 

treball diari, motiu pel qual es decideix no realitzar aquestes recuperacions. No 
obstant això, a final de curs, es valorarà la possibilitat de recuperar alguns parcials 

(no es tracta d'una recuperació global) abans de la finalització del curs. Tanmateix, 
a criteri del professorat, es podran realitzar treballs complementaris per tal de 

recuperar els temes i/o les competències no superades. 
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