
 

 
 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 

Departament: Ciències de la Naturalesa Estudis: ESO 

Matèria:          Biologia i Geologia Curs: 3r 

Professor/a:   Anna Gomar Hores/setmana:   2  (1A + 1B) 

 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

U1 L'organització del cos humà 
1r trimestre 

U2 Els sentits i el sistema nerviós 
U3 L'aparell reproductor 

2n trimestre 
U4 La salut i el sistema immunitari 
U5 Aparells digestiu i respiratori 

3r trimestre 
U6 Aparells circulatori i excretor 

 Aparell locomotor Dins l'activitat  
"5 days to dance" 

 

 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 
L’avaluació es realitzarà valorant l’assoliment per part de l’alumnat de les competències 
bàsiques següents: 
 
-Competències del coneixement i interacció amb el medi físic, lingüística i matemàtica 
(70%). 
-Competències tecnològica, d’aprendre a aprendre, d’autonomia i iniciativa personal i 
social i ciutadana (30%). 
 
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, 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. 
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 cas de no superar la matèria al juny, l’alumne haurà de presentar un dossier 
d’exercicis i fer una prova escrita de tota la matèria en les proves extraordinàries del 
mes de juny . La presentació del dossier serà condició indispensable per poder 
realitzar la prova, i ajudarà a millorar la nota de la prova escrita. 
 
 
 

 
MATERIAL ESPECÍFIC de MATÈRIA 
 
 
El llibre digital que s'utilitza és:  
Biologia i geologia 3r ESO. Editorial Santillana  
 
 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
Cada tema partirà dels interessos dels alumnes per aquella unitat i es realitzaran 
activitats de recerca i indagació sobre preguntes investigables del tema, per acabar 
fent exposicions orals per presentar els resultats. 
 
Paral·lelament,  es treballaran els continguts de les unitats a partir d'explicacions a 
l'aula per part de la professora, de la realització d'activitats del llibre digital i de 
pràctiques de laboratori (una per tema). Amb tot el material recollit els alumnes hauran 
d'elaborar un dossier trimestral.  
 
 Les presentacions utilitzades per la professora a classe es penjaran a un classroom 
 
 
 
 
 


