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1. Continguts de la matèria 
 

- Unitat 1: L’alimentació i la nutrició. 
- Unitat 2: L’aparell digestiu i la digestió. 
- Unitat 3: L’aparell respiratori i la respiració. 
- Unitat 4: L’aparell circulatori i la circulació. 
- Unitat 5: L’aparell urinari i l’excreció. 
- Unitat 6: L’aparell reproductor. 
- Unitat 7: Óssos i músculs. 
- Unitat 8: Els òrgans dels sentits 
- Unitat 9: El sistema endocrí. 
- Unitat 10: El sistema nerviós 
- Unitat 11. Interacció entre els subsistemes de la Terra i l’activitat 

humana. 
 
La part de biologia-geologia de les Ciències Naturals de 3r d’ESO consta de 4 
blocs principals: nutrició, relació, reproducció i medi ambient.  
 

- Entendre l’alimentació i la respiració com a processos per a obtenir 
matèria i energia per viure.  

- Conèixer el procés de digestió (transformació dels aliments en 
nutrients) i d’absorció dels nutrients des del medi extern al medi intern.  

- Conèixer el concepte d’alimentació equilibrada i quines conductes 
alimentàries incideixen positivament en l’estat de salut.  

- Conèixer la localització i l’anatomia i fisiologia dels aparells relacionats 
amb la nutrició: digestiu, respiratori, circulatori i excretor.  

- Conèixer les malalties i trastorns alimentaris més importants.  
- Conèixer els diferents estímuls (físics i químics) i les respostes del cos 

humà.  
- Conèixer la localització i l'anatomia i fisiologia de les estructures 

relacionades amb la funció de relació: sistema nerviós, aparell 
locomotor, sistema endocrí i sistema immunitari.  

- Conèixer conductes que afavoreixen la salut de les estructures 
implicades en la relació.  

- Conèixer les malalties i trastorns mentals, hormonals i immunitaris més 
importants.  

- Conèixer els efectes sobre la salut de les conductes addictives.  
- Conèixer la localització i l’anatomia i fisiologia dels diferents òrgans que 

formen part de l’aparell reproductor.  
- Conèixer el cicle menstrual.  
- Conèixer les cèl·lules reproductores (transmissores d’informació 

genètica a la descendència) i el procés reproductiu (coit, fecundació, 
embaràs i part).  

- Conèixer les tècniques de reproducció assistida.  
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- Conèixer les malalties de transmissió sexual més importants.  
- Reconèixer la importància dels hàbits saludables pel manteniment de la 

salut i la prevenció de malalties sexuals.  
- Conèixer el concepte d’ecosistema.  
- Conèixer els impactes més importants dels humans sobre l’atmosfera, la 

hidrosfera i la biosfera.  
- Conèixer els riscos més importants associats als processos geològics 

externs i interns.  
- Reflexionar sobre problemes mediambientals i sobre la generació de 

residus, tot buscant-hi solucions.  
 

 
2. Recursos disponibles per l’alumnat 
 

- Apunts i recursos propis dels que disposi l’alumne (si no et te, pot venir 
a l’ institut amb un llapis USB i li facilitarem exercicis). 

- Llibre de text Biologia i Geologia 3 (editorial Text-La Galera). 

 

3. Feina o treball que cal lliurar a l’hora de la prova 
 

- No és necessari. 

 
4. Criteris d’avaluació  

- La nota de recuperació correspondrà al 100% amb la nota de l’examen. 

 
 
 


