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Biologia i Geologia - 3r ESO
Muntsa Bellmunt (A, B, C i D) + Anna Gomar (E)

1. LLIBRE de TEXT
El llibre de text que s’utilitzarà durant aquest curs serà:
- Biologia i Geologia, 3r ESO. Editorial Casals.

2. MATERIAL (si s’escau)
El material bàsic necessari (a part del llibre de text) serà el següent:
- Fulls en blanc i quadriculats per anar confeccionant un dossier.
- Bolígraf blau o negre.
- Llapis, goma, maquineta i regla graduat.
- Llapis de colors (no retoladors).

3. PROGRAMACIÓ i TEMPORITZACIÓ
BLOCS TEMÀTICS (o unitats)
1. Matèria viva: Organització cel·lular, teixits, òrgans, aparells i sistemes
2. La salut i les malalties
3. La nutrició i l’alimentació
4. La digestió
5. La respiració
6. La circulació sanguínia i la circulació limfàtica
7. L’excreció
8. La locomoció
9. La defensa de l’organisme
10. La coordinació de l’organisme
10. La reproducció

TEMPORITZACIÓ

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4. CRITERIS GENERALS d’AVALUACIÓ i RECUPERACIÓ
L’avaluació es realitzarà valorant l’assoliment per part de l’alumnat de les competències bàsiques pròpies de la matèria,
com són les del coneixement i la interacció amb el món físic, sense oblidar-ne altres de més transversals com la
comunicativa lingüística i audiovisual, cultural, de tractament de la informació i digital, d’aprendre a aprendre, d’autonomia i
iniciativa personal i social i ciutadana, que també seran valorades.
L’adquisició de la competència bàsica del coneixement i la interacció amb el medi físic, juntament amb la competència
lingüística i la matemàtica es valoraran mitjançant un mínim de 2 proves escrites per cada trimestre.
Per a la valoració de la resta de competències es tindran en compte els exercicis i treballs escrits fets a classe o a casa,
les presentacions orals fetes a classe, les pràctiques de laboratori, la pulcritud i ordre en els dossiers així com l’assistència,
la puntualitat i el comportament a les classes, el respecte pel material, la constància en la realització dels deures i la
disponibilitat del material necessari per treballar.

CRITERIS d’AVALUACIÓ
Competències del coneixement i interacció amb el medi físic, lingüística i matemàtica.

70 %

Competències d’aprendre a aprendre, d’autonomia i iniciativa personal i social i ciutadana.

30 %

Si l’alumne no assoleix les competències en alguna de les avaluacions, caldrà que faci activitats de recuperació al llarg del
curs.
La nota final de la matèria es calcularà fent la mitjana de la nota de les 3 avaluacions.
En el cas de no superar la matèria a juny, l’alumne haurà de presentar un dossier d’exercicis i fer una prova escrita de
tota la matèria al mes de setembre. La presentació del dossier serà condició indispensable per poder realitzar la prova, i
ajudarà a millorar la nota de la prova.
Sant Cugat del Vallès, 12 de setembre de 2018

Els criteris d’avaluació es troben en procés d’adaptació als criteris marcats per la nova ordre d’avaluació publicada el
10 de juliol del 2018

