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La biologia humana parteix del coneixement del cos humà, la seua 

anatomia i la seua fisiologia per a entendre els fets relacionats amb la 

salut i la malaltia. La comprensió de l'estructura de l'organisme humà 

en els diferents nivells: cel·lular, tissular, orgànic i d'aparells i 

sistemes, així com del seu complex funcionament, possibilita que 

l'alumnat prenga decisions fonamentades respecte a la salut i puga 

millorar els seus hàbits de vida. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Realitzar investigacions entorn de la biologia humana utilitzant 
metodologies pròpies del treball científic 

2. Utilitzar amb autonomia els mètodes experimentals adequats i aplicar 

correctament les normes de seguretat del treball experimental. 

3. Comunicar amb rigor i claredat les conclusions d'investigacions o 
activitats 

experimentals, utilitzant una argumentació fonamentada i el raonament 

lògic i aplicant diferents formats. 

4. Prendre decisions fonamentades respecte al propi cos i la salut, 
justificant-les des del coneixement científic sobre l'estructura i el 

funcionament del cos humà. 

5. Relacionar la salut humana amb els estils de vida, el medi ambient i els 
sistemes sanitaris. 

 

 

2.- Què anem a treballar? SABERS BÀSICS 

1ra AVALUACIÓ 2na AVALUACIÓ 3ra AVALUACIÓ 

BLOC A:  Treball 
científic. 
 

BLOC B Organització 
bàsica del cos humà: 

● Nivells 
d'organització de 

l'ésser humà. 
Cèl·lules, teixits, 

òrgans i aparells i 
sistemes. 

● Les funcions vitals 

BLOC A:  Treball 
científic. 
 

BLOC C: 
La funció de relació en 

l'ésser humà: 
● Regulació 

química. Sistema 
endocrí. 

● Sistema nerviós. 
Sistema nerviós 
central i perifèric, 

BLOC A:  Treball 
científic. 
 

BLOC C: 
La funció de reproducció 

en l'ésser humà: 
● Aparell 

reproductor. 
Anatomia i 

fisiologia. 
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BLOC C Anatomia i 
fisiologia humanes 

La funció de nutrició en 
l'ésser humà: 

● Alimentació i 
nutrició. Nutrients. 
Dieta saludable. 

● Metabolisme. 

Intermediaris 
comuns en les 
rutes metabòliques 

dels éssers vius. 

● Característiques, 
estructura i 

funcions dels 
aparells i sistemes 
implicats en la 
funció de nutrició. 

● Importància del 
manteniment de 
l'equilibri 
homeostàtic.  

 
BLOC D. Salut humana. 

 

somàtic i 
autònom. 

Transmissió de 
l'impuls nerviós. 

● Sistema 
locomotor. 
Característiques, 
estructura i 

funcions dels 
ossos i músculs. 
Fisiologia del 

moviment i de la 

contracció 
muscular. 

● Receptors 
sensorials i 
òrgans dels 
sentits. 

 
BLOC D. Salut humana. 

● Fecundació, 
embaràs, part i 

lactància. 
● Mètodes 

anticonceptius. 
Tècniques de 
reproducció 
assistida. 

 
BLOC D. Salut humana 
 

BLOC E. Determinants 

de la salut. 
● Estils de vida. 

Dieta, higiene, 
higiene postural, 
addiccions a 
substàncies i 

conductes 
addictives, 
prevenció 
d'accidents, 

prevenció 
d'embarassos no 

desitjats i d'MTS, 
salut mental. 

● Ecodependència 
de l'ésser humà 

de la salut animal 
i ambiental. 

● Sistemes sanitaris 
i salut. 

3.-Com anem a treballar? 

 

● Amb activitats centrades en el professor com explicacions amb suport de 
Power Points , vídeos i llibre de text. 

  
● Activitat individuals: activitats guiades a través de la web o l’alumnat 

elabora el seu propi material d’estudis. 
 

● 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... 
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● Realitzant informes de memòries científiques. 

● Visualitzant documentals i simulacions científiques que ens ajuden a 
comprendre els continguts i els facin 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? 

 
INSTRUMENTS D´AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ PER COMPETÈNCIES 

1r BAT BIOLOGIA HUMANA 

COMPETÈNCIES INSTRUMENTS 
D´AVALUACIÒ 

ACTIVITATS PES 

 
CMCT  

matemàtica, científica i 

tecnològica 
 

 
PROVES 

ESCRITES 

 
REALITZACIÓ DE PROVES 
ESCRITES OBJECTIVES SOBRE 

ELS CONTINGUTS TREBALLATS 

 
40% 

 

CCL  
lingüística 

CP 
Plurilingüe 

 

 RÚBRICA 

ORTOGRAFIA i 

EXPRESSIÓ 
 

 

LLIBRETA, PROVES ESCRITES, 

TREBALLS, INFORMES DE LES 

PRÀCTIQUES,  POWERS, ETC.  
 

 

 
10% 
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CD (3) 
digital 

 

 
ANOTACIONS EN 
EL LLIBRE DEL 
PROFESSOR 
SOBRE LA 

REALITZACIÓ 
DEL TREBALL 
DIARI. 
 
ACTIVITATS EN 
PLATAFORMA 
AULES 

 

 

ÚS DE LA PLATAFORMA 

“AULES”, DISSENY DE 

POWERS/PREZZI..,RECERCA 

DOCUMENTAL 

 
 
 

10% 

 

 
 
 

CC (5) 
ciutadana 

 
CEC (4) 

consciència i expressions 

culturals 
 

CPSAA  
competència personal, social i 

aprendre a aprendre 

 

 

 
 
OBSERVACIÓ I 
RECOLLIDA 
D´INFORMACIÓ 
EN EL LLIBRE DEL 

PROFESSOR 
SOBRE 
L´ACTITUD DE 
L´ALUMNE 
 
ANOTACIONS EN 

EL LLIBRE DEL 
PROFESSOR 
SOBRE LA 
REALITZACIÓ 
DEL TREBALL 
DIARI. 
 

 
ACTIVITATS EN 
PLATAFORMA 
AULES 

 

 

ACTITUD, PUNTUALITAT 

RESPECTE, TREBALL 

INDIVIDUAL i EN EQUIP, 

ENTREGA DE TASQUES. 

SOCIETAT, CIÈNCIA i 

TECNOLOGIA, 

CONTEXTUALITZACIÓ 

APRENENTATGE. 

REALITZACIÓ DE LES 

ACTIVITATS INDICADES I/O 

TREBALLS PROPOSATS PEL 

PROFESSOR VALORANT 

L´AUTONOMIA,  CURIOSITAT, 

ESPERIT CRÍTIC... EN ELS 

PROJECTES INVESTIGACIÓ/  

PRÀCTIQUES DE LABORATORI 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
20% 

 
 

 
 

CE 
C. emprenedora 

 
 

 
QUADERN, 

OBSERVACIÓ I 
RECOLLIDA 
D´INFORMACIÓ 
SOBRE LA 
PARTICIPACIÓ, 
INTERÉS I 
INICIATIVA DE 

L´ALUMNE EN 
L´AULA 

 

 
INICIATIVA I ORIGINALITAT EN LES 

EXPOSICIONS , I  EN ELS PROJECTES 

D’INVESTIGACIÓ. 
INTERÉS I PARTICIPACIÓ EN LES 

ACTIVITATS DE L´AULA 

 

 
 

 
 

20% 
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PROVES ESCRITES 
 

- Normalment hi haurà una prova escrita per avaluació, en la que 
es valorarà el grau de consecució de la competència matemàtica 

científica i tecnològica prevista en els criteris de qualificació (CMCT)  
 

- En la prova escrita 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. L´alumne pot fer ús de tota la 
documentació de la que dispose per a contestar la prova escrita. 

 

- Per a superar les proves objectives (exàmens) s’ha d’obtindre un 
mínim de 4 punts sobre deu, excepte el cas en que el professor/a 
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, prova oral, 
treball escrit...) a seguir per a obtindre una qualificació per als 
continguts avaluats en dita prova. 

 
- Aquesta nota representarà el 40% ( CMCT) de la nota final de 

l´avaluació. EL 60% restant es valorarà a partir de les activitats 
relacionades amb la resta de les competències i que estan reflectides 

en la graella anterior. 
 

ORTOGRAFIA 

 

- L´ortografia i expressió es valorarà amb 1 punt màxim (10% 
de la nota final, corresponent a la competència lingüística). 
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- Es descomptarà 0,05 punts per cada falta ortogràfica no repetida en 
cada entrega escrita de l´alumne (exàmens, llibreta, treballs, 
informes...) , fins un màxim de 1 punt. 
 

  
NOTA FINAL DEL CURS 
 

- La nota final serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. 
 

RECUPERACIONS 
 

- En juny , l’alumnat suspés realitzarà una prova escrita de tots els 
continguts del curs. Aquesta prova tindrà un valor màxim de 7 punts. 
La resta de la nota fins 10, s´obtindrà a partir de la valoració d'una 
sèrie d'activitats pràctiques que hauran de fer al laboratori i l´actitud 

al llarg del curs. 
 

- En juliol l´alumnat avaluat negativament en juny realitzaran una 
prova escrita sobre els objectius mínims de tota la matèria i 

presentaran obligatòriament un quadern de treball amb activitats de 
recuperació que treballen els objectius mínims que seran els que 
apareixeran a la prova escrita. Aquesta prova tindrà un valor màxim 
de 7 punts. La resta de la nota fins 10, s´obtindrà a partir de la 
valoració d’una sèrie d'activitats pràctiques al laboratori. 
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