BIOLOGIA DE SEGON DE BATXILLERAT

Potser que alguns de vosaltres, quan pensau en la repetida pregunta, .... “QUÈ FARÉ QUAN ACABI
BATXILLERAT?” potser continuau amb dubtes o no sabeu quina opció elegir per 2n de batxillerat.
En aquest cas, pensau que la biologia és una matèria multidisciplinar que us pot ser útil en moltes
de les opcions que potser escollireu.
La Biologia és una bona opció, per exemple, si pensau en fer un mòdul superior relacionat amb les
Ciències de l’Activitat Física (antic INEF) o el Medi Ambient o si us interessen carreres com la
Medicina, Infermeria, Psicologia, Veterinària, Biologia (amb totes les seues vessants:
ambientals o de laboratori), Ciències del Mar o Ambientals també les branques de les
Enginyeries relacionades amb el medi ambient, la gestió dels residus o l'agricultura.
En resum, si voleu estudiar qualsevol carrera o mòdul relacionat amb el medi ambient o el
funcionament del cos humà us recomanam aquesta matèria.
MOLT BÉ, POSA LA TEUA CARA EN ALGUNA D’AQUESTES
FOTOS!!

Aquí teniu l'esquema bàsic dels continguts del curs, per a que pugueu comprovar quins son els
temes específics que s'imparteixen. A més si teniu qualsevol dubte, el professorat del
Departament de Ciències Naturals està a la vostra disposició.

La base molecular i fisicoquímica de la vida
En aquest grup de temes ens dedicarem a estudiar els
bioelements i biomolècules. Són la base de la vida!!
Si vas fer Biologia i Geologia a 1r de batxillerat recordaràs el
tema perquè va ser el primer de la part de Biologia. És més o
menys el mateix però molt més ampliat.

La cèl·lula viva.
Morfologia, estructura i fisiologia cel·lular
També coneixeu aquesta part. Cèl·lules procariotes i eucariotes,
orgànuls cel·lulars, mitosi, meiosi ...
Inclou una part nova, el metabolisme, potser serà la part més nova
però descobrireu temes molt interessants i us sentireu vertaders
científics!

Genètica i evolució
Recordaràs aquesta part: Mendel, problemes de genètica i
ampliat cap a la part de mutacions ... Molt interessant.

El món dels microorganismes i les seves aplicacions.
Biotecnologia
No es pot acabar un curs de Biologia sense l’estudi dels
microorganismes, el seu paper en els ecosistemes i la
seua importància com agents patògens o el seu paper en
la biotecnologia.
L’autodefensa dels organismes. La immunologia i les
seves aplicacions
Seguint amb el tema anterior ens dedicarem a parlar de

com es defensa el nostra cos contra les malalties.
Aquí us deixam un resum dels temes de Biologia extrets del currículum que apareix al BOIB:
Bloc 1: La base molecular i fisicoquímica de la vida
o Bioelements: tipus, exemples, propietats i funcions.
o Els enllaços químics: importància que tenen en biologia. Les molècules i els ions inorgànics: aigua
i sals minerals.
o Fisicoquímica de les dispersions aquoses. Difusió, osmosi i diàlisi.
o Les molècules orgàniques: glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics.
o Enzims o catalitzadors biològics: concepte i funció. Vitamines: concepte i classificació.
Bloc 2: La cèl·lula viva. Morfologia, estructura i fisiologia cel·lular
o La cèl·lula: unitat d’estructura i funció.
o Morfologia cel·lular. Estructura i funció dels orgànuls cel·lulars.
o Models d’organització en procariotes i eucariotes.
o Cèl·lules animals i vegetals.
o La divisió cel·lular. La mitosi en cèl·lules animals i vegetals. La meiosi.
o Introducció al metabolisme: catabolisme i anabolisme.
o Reaccions metabòliques: aspectes energètics i de regulació.
o
La respiració cel·lular: significat biològic. Diferències entre les vies aeròbica i anaeròbica.
Orgànuls cel·lulars implicats en el procés respiratori. Les fermentacions: aplicacions.
o La fotosíntesi: localització cel·lular en procariotes i eucariotes, etapes del procés fotosintètic,
balanç global i importància biològica. La quimiosíntesi.
Bloc 3: Genètica i evolució
o La genètica molecular o química de l’herència.
o L’ADN, portador de la informació genètica. Concepte de gen.
o Replicació de l’ADN. Etapes de la replicació. Diferències entre el procés de replicació d’eucariotes i
procariotes.
o L’ARN: tipus i funcions.
o L’expressió dels gens. Transcripció i traducció genètiques en procariotes i eucariotes.
o El codi genètic en la informació genètica.
o Les mutacions. Agents mutagènics.
o L’enginyeria genètica: principals línies actuals de recerca. Organismes modificats genèticament. El
Projecte Genoma Humà.
o Genètica mendeliana. Herència. Herència lligada al sexe i influïda pel sexe.
o El procés evolutiu. La selecció natural. Evolució i Biodiversitat.
Bloc 4: El món dels microorganismes i les seves aplicacions. Biotecnologia.
o Microbiologia. Concepte de microorganisme.
o Bacteris, virus i altres formes acel·lulars. Fongs microscòpics protozous i algues.
o Els microorganismes com a agents productors de malalties.
o La biotecnologia. Utilització dels microorganismes en els processos industrials.
Bloc 5: L’autodefensa dels organismes. La immunologia i les seves aplicacions.
o El concepte actual d’immunitat. El sistema immunitari.
o Mecanisme d’acció de la resposta immunitària. La memòria immunitària. Antígens i anticossos.
o Importància en la lluita contra les malalties infeccioses. Disfuncions i deficiències del sistema La
sida i els efectes que té en el sistema immunitari. Sistema immunitari i càncer.
o Enginyeria genètica. El trasplantament d’òrgans i els problemes de rebuig.

