
BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r de Batxillerat

Introducció

Alguns i algunes de vosaltres us estareu preguntant.... i què es fa en l’assignatura de
biologia i geologia de 1r de batxillerat?

Estem passant una època en la que la natura ens està demostrant com n’és de poderosa i
nosaltres estem intentant amb les eines de la biologia superar el seu poder, hem
aconseguit algunes vacunes però està clar que, necessitem SABER!!!!!!, necessitem estar
alerta per a que això no ens torni a passar o si ens passa estar més ben  preparats.

Doncs bé, per a tots aquells als que en general us agrada la natura, saber com són els
éssers vius, com funcionen els seus organismes, com es comporten, aquesta és
l’assignatura en la que trobareu respostes.

En primer de batxillerat, els fonaments que poc a poc heu anat assolint al llarg de l’ESO
comencen a prendre forma, al llarg del curs veureu com tot té sentit, tot lliga, en el
moment en que sigueu capaços d’arribar a eixe punt, començareu a gaudir de l’espectacle
de la VIDA, la vostra visió del món canviarà.

Continguts que es treballen

✔ GEOLOGIA:

Normalment es dediquen dos parcials de
l’assignatura a estudiar l’estructura de la Terra i els
minerals i roques que la componen. Tractem
continguts molt bàsics, penseu que tampoc els hem
dedicat molt de temps al llarg de l’ESO. L’estudi en
detall de minerals i roques el deixarem per a aquells
que cursen l’optativa de Geologia de 2n de
batxillerat.... però això ja arribarà.



✔ BIOLOGIA:

Comencen amb l’estructura més íntima dels
éssers vius, és a dir com són els éssers vius a
nivell molecular, a nivell cel·lular i, a nivell de
teixits. Així podem entendre com estan construïts
els éssers vius.

Seguim amb la revisió de quins són tots el models
d'éssers vius que trobem en el planeta, com els
classifiquem.

A continuació passem a abordar amb detall com
són i com funcionen cadascun dels principals
grups. Per exemple: pensarem en les plantes i
analitzarem com fan les funcions de nutrició,
relació i reproducció; amb els animals farem el
mateix analitzarem com els diferents grups com
fan cadascuna de les funcions vitals.

Ens sorprendrà veure com éssers vius que de vegades semblen tan diferents, en els fons
estan funcionant de la mateixa manera, amb estructures que segueixen el mateix patró.

Com es treballa

Disposem de 4 hores setmanals. Tres hores les dediquem a l’explicació i debat dels
continguts a l’aula. Una hora la dediquem a l’observació de mostres i pràctiques al
laboratori; de vegades les pràctiques es poden agrupar al llarg d’una setmana, depenent
dels temes treballats.

Els continguts s’agrupen en parcials i es realitza una prova escrita. A més es realitzen
activitats de lectures complementàries sobre els temes que s’estan treballant. La nota de
totes aquestes activitats compta com un parcial més.

A qui li pot interessar cursar l’assignatura?

Evidentment tots aquells alumnes interessats en:

● Graus o cicles relacionats amb la salut i l’esport: medicina, veterinària,  infermeria,
farmàcia,  fisioteràpia, psicologia, nutricionistes, anàlisis clínics, ciències de l’activitat
física i l’esport...

● Graus o cicles relacionats amb la biologia: biologia, bioquímica, biomedicina,
biomecànica, biotecnologia, botànica, Ciències ambientals, Agroalimentària, Tecnologia
dels aliments, Ciències del mar, tècnic en medi ambient,...

● Graus relacionats amb la Geologia: Geologia, Arquitectura; Enginyeries  de camins,
canals i ports; Enginyeries de mines, Topografia,....

● Altres graus:  Magisteri, Criminologia,...


