
Continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura Biologia i Geologia

Curs 3r ESO
Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació. Curs 3r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

El coneixement científic com a activitat humana en contínua evolució i 
revisió vinculada a les característiques de la societat en cada moment 
històric.
Contribució de la ciència a la millora de la qualitat de vida i a l’adquisició 
d’actituds crítiques en la presa de decisions fonamentades davant dels 
problemes de la societat.
Característiques bàsiques de la metodologia científica. L’experimentació en 
Biologia i Geologia.
Utilització del llenguatge científic i del vocabulari específic de la matèria 
d’estudi en la comprensió d’informacions i dades, la comunicació de les 
pròpies idees, la discussió raonada i l’argumentació sobre problemes de 
caràcter científic.
Busca, selecció, registre i interpretació d’informació de caràcter científic.
Identificació de preguntes i plantejament de problemes que puguen 
respondre’s per mitjà d’investigació científica, formulació d’hipòtesis, 
contrastació i posada a prova a través de l’experimentació.
Aplicació de procediments experimentals en laboratori, control de variables,
presa i representació de les dades, anàlisi i interpretació d’estes. Maneig 
acurat dels materials i instruments bàsics del laboratori respectant-hi les 
normes de seguretat.
Elaboració de conclusions, redacció d’informes i comunicació dels resultats.
Aplicació de les pautes del treball científic per mitjà de la planificació i 
posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi 
natural estudiat.

BL1.1. Justificar la influència de la ciència en les activitats humanes i en la 
forma de pensar de la societat en diferents èpoques; demostrar curiositat i 
esperit crític cap a les condicions de vida dels éssers humans, així com 
respecte a la diversitat natural i cultural i als problemes ambientals; realitzar 
les tasques acadèmiques o de la vida quotidiana amb rigor i prendre 
decisions fonamentades davant d’actuacions relacionades amb la ciència i la 
tecnologia.

BL1.2. Reconéixer i utilitzar la terminologia conceptual de l’assignatura per 
a interpretar el significat d’informacions sobre fenòmens naturals i 
comunicar les seues idees sobre temes de caràcter científic.

BL1.3. Buscar i seleccionar de forma contrastada informació de caràcter 
científic, a partir de la comprensió i interpretació de textos orals i escrits, 
continus i discontinus, de forma contrastada procedent de diverses fonts 
com ara blogs, wikis, fòrums, pàgines web, diccionaris i enciclopèdies, etc.; 
organitzar la dita informació citant-ne adequadament la procedència i 
registrar-la en paper o emmagatzemar-la digitalment amb diversos 
procediments com són esquemes, mapes conceptuals, taules, fulls de càlcul, 
gràfics, etc., en dispositius informàtics i servicis de la xarxa per a 
fonamentar les seues idees i opinions, de l’àmbit personal, acadèmic, social 
o professional.

BL1.4. Plantejar problemes rellevants com a punt de partida d’una 
investigació documental o experimental, formulant preguntes sobre 
fenòmens naturals i proposar les hipòtesis adequades per a contrastar-les a 
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través de l’experimentació o l’observació i l’argumentació.

BL1.5. Realitzar un treball experimental aplicant les destreses del treball 
científic (control de variables, registre sistemàtic d’observacions i resultats, 
etc.); manejar amb cura els materials d’aula i els instruments de laboratori, 
respectar les normes de seguretat i de comportament en el laboratori o en 
les eixides de camp i interpretar els resultats per a contrastar les hipòtesis 
formulades.

BL1.6. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, i realitzar un 
projecte d’investigació en equip sobre el medi natural; tindre iniciativa per a 
emprendre i proposar accions, assenyalar les metes fent una previsió de 
recursos adequada, sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, 
mantenint la motivació i interés, actuant amb flexibilitat per a transformar 
les dificultats en possibilitats, i avaluar el procés i els resultats.

BL1.7. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes 
assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a 
companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues 
aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies.

BL.1.8. Escriure les conclusions dels seus treballs,  experiències o del 
projecte d'investigació per mitjà de textos prèviament planificats, en 
diversos formats i suports, cuidant els seus aspectes formals i les normes de
correcció ortogràfica i gramatical, segons les propietats textuals de cada 
gènere i situació comunicativa, i crear continguts digitals com a documents 
de text o presentacions multimèdia amb sentit estètic i un llenguatge no 
discriminatori, utilitzant aplicacions informàtiques d'escriptori i coneixent 
com aplicar els diferents tipus de llicències.

BL.1.9.Exposar en públic les conclusions dels seus estudis documentals,
experiències  o  projectes   de  manera  clara,  ordenada  i  creativa  amb el
suport de  recursos de  distinta  naturalesa (textuals,  gràfics,  audiovisuals,
etc.),  expressant-se  oralment  amb  una  pronunciació  clara,  aplicant  les
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normes de la prosòdia i la correcció gramatical per a transmetre de forma
organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori.

BL.1.10. Participar en intercanvis comunicatius (debats, entrevistes, 
col·loquis i conversacions) de l'àmbit personal, acadèmic o social aplicant  
les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la
interacció oral i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva
de forma col·laborativa compartint informació i continguts digitals,  
utilitzant ferramentes TIC, servicis de la web social i entorns virtuals 
d'aprenentatge, i comportar-se correctament en eixa comunicació per a 
previndre, denunciar i protegir a altres de situacions de risc com el 
ciberassetjament.

BL.1.11.  Buscar  i  seleccionar  informació  sobre  els  entorns  laborals,
professions i estudis vinculats amb els coneixements del nivell educatiu,
analitzar els coneixements, habilitats i competències necessàries per al seu
desenrotllament i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos
per a generar alternatives davant de la presa de decisions vocacional.
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Bloc 2. Les persones i la salut. Curs 3r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Nivells d’organització general del cos humà com a ésser viu: cèl·lules, 
teixits, òrgans, aparells i sistemes.
La salut i la malaltia. Concepte sistèmic de salut. Factors determinants. 
Adquisició d’estils de vida saludable.
El consum de substàncies addictives i les seues conseqüències. Mesures de 
prevenció. Actitud crítica enfront del consum de drogues i d’altres 
conductes de risc. Conseqüències de l’ús prolongat de tecnologies. Aspectes
addictius dels mitjans digitals. Actitud equilibrada cap a l’ús tecnològic. 
Diferenciació entre món el virtual i el món real.
Tipus de malalties. Causes, prevenció i tractaments. El sistema immunitari i 
les vacunes. Els trasplantaments i la donació de cèl·lules, sang i òrgans.
Utilització del sistema sanitari. Aportacions de les ciències biomèdiques a 
l’increment de la salut i a la lluita contra la malaltia.

BL2.1. Catalogar els distints nivells d’organització en els éssers vius, 
diferenciar els distints tipus cel·lulars, relacionar l’estructura dels diferents 
teixits, òrgans i sistemes del cos humans amb la seua funció, i argumentar 
sobre els avantatges i inconvenients de l’especialització tissular.

BL2.2. Relacionar el concepte holístic de salut de l’OMS amb els factors 
que la determinen, per a justificar la importància d’adquirir hàbits i estils de 
vida saludables en la prevenció de malalties i enfront de situacions de risc de
la societat actual, com ara el consum de substàncies addictives, reconeixent 
les conseqüències individuals i col·lectives.

BL2.3. Previndre els riscos per a la salut físics i psicològics derivats de l’ús 
de les TIC, aplicant diverses recomanacions ergonòmiques i trobant un 
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Nutrició, alimentació i salut. Nutrients, aliments i hàbits alimentaris 
saludables. Dieta equilibrada. Obesitat i trastorns de la conducta alimentària.
Les funcions de nutrició. Anatomia i fisiologia dels aparells digestiu, 
respiratori, circulatori i excretor. Alteracions més freqüents i la seua 
prevenció. Hàbits de vida saludables relacionats. 
Les funcions de relació. El sistema nerviós. El sistema endocrí. Els òrgans 
dels sentits i receptors sensorials. La interacció neuroendocrina. Malalties i 
alteracions més comunes, causes, factors de risc i mesures de prevenció. 
L’aparell locomotor. Hàbits posturals incorrectes. Principals patologies i 
lesions del sistema locomotor. Ergonomia i seguretat postural. Prevenció de
lesions i d’accidents. Primers auxilis.    
Reproducció i sexualitat. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor. 
Canvis físics i psíquics al llarg de la vida. Respecte per les característiques 
individuals físiques, psíquiques o socials, com a factor de salut emocional.
El cicle menstrual. Fecundació, embaràs i part. Anàlisi dels diferents 
mètodes anticonceptius. Tècniques de reproducció assistida.
La sexualitat com a component racional i afectiu exclusiu de l’espècie 
humana. Resposta sexual humana. Hàbits saludables d’higiene sexual i 
prevenció de malalties de transmissió sexual. Disposició favorable a 
sol·licitar assessorament i ajuda a centres sanitaris especialitzats en 
situacions de risc per a la salut sexual o reproductiva.
Igualtat entre hòmens i dones. Prevenció de conductes discriminatòries i de 
violència de gènere.

equilibri entre el món real i el món virtual.

BL2.4. Diferenciar l’origen de les malalties més freqüents, explicar els 
mecanismes de transmissió de les malalties infeccioses per a justificar els 
mètodes preventius de contagi i propagació.

BL2.5. Relacionar el procés d’immunitat amb la producció de vacunes i 
sèrums i amb la donació de teixits i òrgans, apreciant les aportacions de les 
ciències biomèdiques, i debatre el bon ús dels medicaments per a evitar el 
seu consum innecessari.

BL2.6. Diferenciar els hàbits personals i culturals d’alimentació dels 
processos fisiològics de nutrició, identificar els principals tipus nutrients en 
els aliments, les seues funcions i les característiques d’una dieta equilibrada, 
justificant la rellevància dels hàbits alimentaris saludables i de la pràctica 
habitual de l’exercici físic per a incrementar el benestar i previndre 
l’obesitat, admetent la necessitat d’ajuda davant dels trastorns de la 
conducta alimentària.

BL2.7. Localitzar i determinar, els òrgans, aparells i sistemes implicats en la 
funció de nutrició, relacionant-los amb el seu funcionament, recolzant-se en
models anatòmics i esquemes gràfics, i indagar les causes, símptomes i 
conseqüències de les malalties més comunes per a previndre.

BL2.8. Reconéixer els sistemes, aparells i òrgans implicats en les funcions de
relació i coordinació, i interpretar els seus mecanismes d’acció com un 
procés de recepció d’estímuls, coordinació de la informació i elaboració i 
execució de respostes, associant cada òrgan i sistema al procés corresponent
per a previndre alteracions dels òrgans dels sentits, desequilibris hormonals 
o nerviosos.

BL2.9. Argumentar la influència en la salut dels mals hàbits posturals 
descrivint les patologies i lesions més freqüents de l’aparell locomotor, 
relacionant-les amb les seues causes i reconéixer les pautes de control 
postural, ergonòmiques, per a treballar de forma segura i evitar lesions i 
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previndre accidents.

BL2.10. Identificar els diferents òrgans de l’aparell reproductor masculí i 
femení amb ajuda d’il·lustracions, esquemes o recursos digitals, associant-
los amb la seua funció i descriure el cicle menstrual i els processos de 
fecundació, embaràs i part, argumentant les aplicacions de la ciència en les 
actuals tècniques de reproducció assistida.

BL2.11. Discriminar els conceptes de sexualitat i reproducció i reconéixer 
les principals malalties de transmissió sexual per a aconseguir una bona salut
sexual i reproductiva, justificant la sol·licitud d’ajuda soci sanitària davant de
situacions de risc, respectant les diferents opcions sexuals i denunciant 
situacions discriminatòries.

BL2.12. Argumentar la igualtat entre hòmens i dones, identificar 
comportaments i continguts sexistes per a previndre i actuar enfront de 
situacions de discriminació i de violència de gènere.
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Bloc 3. Els ecosistemes. Curs 3r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Estructura de l’ecosistema. Factors abiòtics i biòtics en els ecosistemes i les 
seues relacions.
Ecosistemes aquàtics i terrestres. Alguns ecosistemes freqüents a la 
Comunitat Valenciana. 
Elaboració i interpretació de cadenes i xarxes tròfiques en ecosistemes 
terrestres i aquàtics.
El sòl com a ecosistema.
Impactes humans en els ecosistemes. Accions que afavorixen la conservació
del medi ambient.

BL3.1. Descriure els components d’un ecosistema, analitzant les relacions 
que s’hi establixen i valorar la importància del seu equilibri. 

BL3.2. Reconéixer els factors desencadenants dels desequilibris en els 
ecosistemes i proposar mesures de restauració i protecció del medi ambient.

BL3.3. Identificar els components del sòl, analitzant les relacions que s’hi 
establixen, i justificar-ne la importància, fragilitat i la necessitat de protegir-
lo. 
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