
BIOLOGIA CURS 2022-2023 

TEMARI (SABERS BÀSICS) 

1ra 

AVALUACIÓ 2na AVALUACIÓ 3ra AVALUACIÓ 

Unitat 1. El mètode 

científic 

Unitat 2. La Terra en 

l’Univers (breument) 

Unitat 3. La Geosfera 

Unitat 4. Els processos 

geològics interns 

+ Projecte / recerca / 

pràctiques 

Unitat 5. Els grans escultors del 

relleu terrestre 

Unitat 6. Els éssers vius 

Unitat 7. La classificació dels 

éssers vius. Microorganismes 

Unitat 8*. La biodiversitat de la 

C. Valenciana. Conceptes 

d’Ecologia. Activitats humanes 

(*Completar amb fitxes) 

+Projecte / recerca / pràctiques 

Unitat 9*. Nivells d’organització 

del cos humà 

Unitat 10*. Salut i Malaltia. 

Higiene i prevenció 

Unitat 11*. Nutrició, relació i 

reproducció humanes. Sistema 

Immunitari. Vacunes 

Unitat 12*. Hàbits saludables. 

Substàncies addictives. 

Adolescència, igualtat i sexualitat 

(*Amb fitxes) 

+Projecte / recerca / pràctiques 

 

 

SABERS BÀSICS BLOC 1 
CURS 

1r 3r 
1.1.- Contribució de les grans científiques i científics en el desenvolupament de les 
ciències biològiques i geològiques X X 

1.2.- Estratègies d’utilització d’eines digitals per a la cerca de la informació, la col·laboració 
i la comunicació de processos, resultats i idees en diferents formats 
(infografia, presentació, pòster, informe, gràfic...) 

X X 

1.3.- Llenguatge científic i vocabulari específic de la matèria d’estudi en la comprensió 
d’informacions i dades, la comunicació de les idees pròpies, la discussió 
raonada i l’argumentació sobre problemes de caràcter científic 

X X 

1.4.- Procediments experimentals en laboratori: control de variables, presa (error en la 
mesura) i representació de les dades (taules i gràfics), anàlisis i interpretació d’aquests X X 

1.5.- Pautes del treball científic en la planificació i execució d’un projecte d’investigació en 
equip: identificació de preguntes i plantejament de problemes que puguen respondre’s, 
formulació d’hipòtesis, contrastació i posada a prova a través de l’experimentació, i 
comunicació de resultats 

X X 

1.6.- Procediments i mètodes d’observació de fets o fenòmens naturals des del prisma del 
naturalista inquiet: capacitat d’incorporar les observacions als coneixements adquirits i 
qüestionament de l’evidència 

X X 

1.7.- Instruments, eines i tècniques pròpies del laboratori de biologia. Normes de seguretat 
en el laboratori X X 

 

 

SABERS BÀSICS BLOC 2 
CURS 

1r 3r 
2.1.- Nivells d’organització de la matèria viva i organització general del cos humà (cèl·lula, 

teixit, òrgan, aparats o sistemes). Concepte d’ésser pluricel·lular X  

2.2.- La salut i la malaltia. Malalties infeccioses i no infeccioses. Higiene i prevenció X  
2.3.- Sistema immunitari. Vacunes. Els trasplantaments i la donació de cèl·lules, sang i 
òrgans X  

2.4.- L’homeòstasi i la seua relació amb el manteniment de la vida  X 



2.5.- Necessitats nutricionals: els nutrients, els aliments i hàbits alimentaris saludables i 
sostenibles. Dietes saludables i trastorns de la conducta alimentària X  

2.6.- La funció de nutrició. Relació entre els aparats digestiu, respiratori, circulatori i 
excretor i visió global de la nutrició en l’ésser humà X  

2.7.- La funció de relació: coordinació entre sistema nerviós, sistema endocrí i aparell 
locomotor. Prevenció de lesions X  

2.8.- Les substàncies addictives: el tabac, l’alcohol i altres drogues. Problemes associats X X 
2.9.- Alteracions més freqüents, malalties associades, prevenció d’aquestes i hàbits de 
vida saludables en relació amb les funcions de nutrició, relació i reproducció X X 

2.10.- La reproducció humana. Anatomia i fisiologia de l’aparat reproductor. El cicle 
menstrual. Fecundació, embaràs i part. Anàlisi dels diferents mètodes anticonceptius 
i de les tècniques de reproducció assistida 

X X 

2.11.- Prevenció de les malalties de transmissió sexual X X 
2.12.- Canvis físics i psíquics en l’adolescència X X 
2.13.- Relacions i sexualitat: drets i igualtat; sexe, gènere i sexualitat; salut i benestar 
sexual; violència i prevenció d’amenaces de gènere en la societat digital X X 

 

 

SABERS BÀSICS BLOC 3 
CURS 

1r 3r 
3.1.- L’ésser viu com a sistema: propietats i diferències amb la matèria inerta. Funcions de 
nutrició, relació i reproducció dels éssers vius X  

3.2.- Teoria cel·lular. En el primer curs, concepte de cèl·lula i teoria cel·lular, i en tercer 
curs, principals tipus cel·lulars (cèl·lula procariota, eucariota animal i vegetal) i les 
diferències bàsiques 

X X 

3.3.- Nutrició autòtrofa i heteròtrofa X  
3.4.- Tipus divisió cel·lular (mitosi i meiosi). Relació amb la reproducció sexual i asexual i 
els cicles de reproducció dels éssers vius  X 

3.5.- Nivells d’organització dels éssers vius  X 
3.6.- La classificació dels éssers vius: criteris de classificació naturals  X 
3.7.- Nomenclatura binomial: concepte d’espècie  X 
3.8.- Sistema de classificació taxonòmica i jeràrquica, categories més importants  X 
3.9.- Dominis i regnes d’éssers vius (en primer, breu descripció; en tercer, aprofundint en 
les característiques) X X 

3.10.- Principals grups d’éssers vius de cada regne: exemples de trets característics de les 
categories taxonòmiques més rellevants i relació amb les seues adaptacions a les 
condicions ambientals 

 X 

3.11.- Cicles de la matèria, fluxos d’energia i piràmides tròfiques X  
3.12.- Concepte d’ecosistema X  
3.13.- La biodiversitat i la necessitat de conservar-la X  
3.14.- Ecodependència dels éssers vius i importància del manteniment de totes les formes 
de vida per a la salut humana X  

3.15.- Cicles biològics i modes de reproducció d’éssers vius (bacteris, fongs, protoctists, 
plantes i animals senzills)  X 

3.16.- Estratègies de reconeixement i estudi d’espècies més comunes dels ecosistemes 
de l’entorn (guies, claus dicotòmiques, visu, eines digitals...) 

 X 

 

 

SABERS BÀSICS BLOC 4 
CURS 

1r 3r 
4.1.- Tipus de processos geològics X  
4.2.- La Terra com a sistema complex en què interaccionen roques, aigua, aire i vida: 
processos geològics externs X  

4.3.- Origen de la Terra i del sistema solar X  
4.4.- Els materials de la Terra: origen i tipus X  
4.5.- Relació d’objectes i materials quotidians amb els minerals i les roques utilitzats en la 
fabricació. X  



4.6.- Estructura bàsica de la Terra X  
4.7.- Dinàmica interna dels materials terrestres: manifestacions de l’energia interna. En 
primer curs, s’estudiaran els terratrèmols i els volcans com a manifestacions de 
l’energia interna del planeta i, en el tercer curs, s’estudia la seua distribució i les causes 
(Tectònica de Plaques) 

X X 

4.8.- El temps en geologia: escales i mesura del temps X X 
4.9.- Relacions entre els canvis en la història de la Terra i l’origen i l’evolució de la vida 
(esdeveniments que marquen les divisions temporals)  X 

4.10.- Recursos geològics i sostenibilitat X  
4.11.- Riscos geològics i canvi climàtic X X 

 

 

SABERS BÀSICS BLOC 5 
CURS 

1r 3r 
5.1.- Principals problemes mediambientals: contaminació, desertització, canvi climàtic, 
pèrdua de biodiversitat, esgotament de recursos, etc. X  

5.2.- Els ODS, relacions entre aquests: el factor ecosocial i conseqüències socials 
associades als problemes ambientals X  

5.3.- Accions de protecció del medi ambient o de mitigació dels problemes ambientals X  
5.4.- Corresponsabilitat en la protecció ambiental. La importància de les accions 
individuals, locals i globals. En el primer curs, s’hauria d’adquirir el coneixement sobre 
possibles accions, i en el tercer, hauria de poder concretar-se mitjançant estudis tècnics 
més detallats 

X X 

Medi ambient i salut. Influència dels desequilibris ambientals sobre les malalties i el  
benestar  X 

La desigualtat dins dels països i entre aquests. Relació amb la salut. La bretxa nutricional i 
el desenvolupament de malalties  X 

 


