INS PLA DE LES MORERES
PROVES GESO.
CIÈNCIES NATURALS 3r d’ESO: CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Continguts
La nutrició humana
o Alimentació i respiració com a processos per obtenir matèria i energia. Digestió dels aliments i
assimilació de nutrients des del medi extern al medi intern. Alimentació equilibrada. Conductes de
risc relacionades amb l’alimentació.
o Aparells, òrgans i sistemes que aporten nutrients i eliminen residus de la cèl·lula: digestiu,
respiratori, circulatori i excretor.
o La respiració cel·lular com a procés d’oxidació de nutrients per transferir energia a la cèl·lula.
Les respostes del cos
o La salut i la malaltia. Malalties infeccioses i no infeccioses.
o El sistema immunitari com a efector en resposta a substàncies alienes al cos. Higiene. Immunitat
activa i passiva. Vacunació, al·lèrgies i transplantaments.
o Variables que condicionen el binomi salut-malaltia. Efectes de les conductes addictives sobre la
salut individual i col·lectiva.
o Sistema nerviós. La neurona, centres nerviosos i nervis. Òrgans coordinadors de diferents
respostes. Factors que afecten la salut mental.
o Sistema endocrí com a efector de respostes del cos. Equilibri hormonal i trastorns més freqüents.
Hormones com a activadores i inhibidores de funcions.
La reproducció humana
o La reproducció com a transferència de material genètic. Cèl·lules reproductores com a vehicle de
transmissió de caràcters hereditaris i la seva relació amb el cicle biològic.
o Aparells genitals femení i masculí, gàmetes. Cicle menstrual. Procés reproductiu. Control de la
natalitat i tècniques de reproducció assistida.
o Canvis físics i psíquics a l’adolescència. Diversitat de gènere. Malalties de transmissió sexual.
Resposta sexual humana. Salut i higiene sexual.
La matèria a l’Univers
o Substàncies simples, compostes i mescles. Exemples de la vida quotidiana i d’interès per les
seves aplicacions.
o Elements químics bàsics de la Terra i els éssers vius. Metalls i no-metalls.
o Taula periòdica dels elements. Símbols químics. Nombre atòmic i massa atòmica.
o Estructura de l’àtom. Diferències entre àtoms de diferents elements. Isòtops d’un element. Ions.
o Enllaços entre àtoms. Molècules i estructures gegants. Masses moleculars.
Les reaccions químiques
o Canvis químics i físics. Obtenció de substàncies simples i compostes.
o Canvis químics relacionats amb fenòmens quotidians: reaccions àcid-base, d’oxidació i
combustió, de descomposició, de precipitació, de fermentació i de putrefacció.
o Conservació de la massa en els canvis químics i físics. Massa de reactius i productes en una
reacció química senzilla.
o Velocitat d’una reacció en funció de les variables, com la temperatura, la concentració i el grau de
divisió dels reactius sòlids. Efecte dels catalitzadors i els enzims.
Les forces i el moviment
o Forces de la natura. La força gravitatòria, les forces elèctriques i magnètiques.
o El paper de les forces de fregament en la vida quotidiana.

Criteris d’avaluació
1. Interpretar el funcionament del cos humà des d’una visió sistèmica, reconeixent les relacions
entre els diferents aparells i sistemes.
2. Explicar els processos que es donen en la funció de nutrició, relacionant-los amb els aparells i
sistemes corresponents, amb l’intercanvi de matèria i energia amb el medi i amb la funció de cada
nutrient.
3. Justificar la importància de l’alimentació equilibrada fent referència a la necessitat de nutrients de
les cèl·lules i la relació de les dietes amb la salut, mitjançant exemples pràctics.
4. Diferenciar malalties infeccioses i no infeccioses i explicar-ne les causes, la prevenció i el
tractament de les més comunes.
5. Valorar la importància del funcionament correcte dels sistemes nerviós, endocrí i immunitari per a
l’equilibri del cos, relacionant-ho amb la capacitat de les persones de captar i respondre als estímuls
del medi.
6. Explicar el funcionament dels òrgans sexuals, relacionar el cicle menstrual amb l’ovulació i el
període fèrtil, i valorar l’eficàcia dels mètodes per controlar la natalitat. Diferenciar entre mètodes
anticonceptius i mètodes de prevenció de les malalties de transmissió sexual.
7. Utilitzar arguments relacionats amb el funcionament del cos humà per justificar el risc del tabac,
l’alcohol i altres drogues. Valorar la importància de la higiene personal i els hàbits saludables com
l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici físic i el descans per al benestar i el bon
desenvolupament personal.
8. Identificar materials d’ús habitual en el nostre entorn, i distingir si es tracten d’elements,
compostos o mescles a partir de dissenyar processos per obtenir evidències experimentals.
9. Utilitzar la taula periòdica per obtenir dades d’elements químics i aplicar un model elemental
d’àtom per interpretar-ne la diversitat i algunes de les propietats.
10. Identificar canvis químics en l’entorn quotidià i en el cos humà, i justificar-los a partir d’evidències
observades experimentalment. Cercar informació, avaluar-la críticament i prendre decisions
justificades sobre l’ús que fem dels materials en l’entorn proper.
11. Utilitzar el model atomicomolecular per interpretar i representar reaccions químiques, així com la
conservació de la massa en sistemes tancats.
12. Diferenciar entre velocitat mitjana i instantània a partir de gràfiques espai-temps i velocitat-temps
i deduir el valor de l’acceleració.
13. Reconèixer la força gravitatòria com a responsable del pes i dels moviments dels astres.

Per a superar la matèria caldrà aprovar l’examen corresponent amb una nota de 5 o superior.

