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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: Biologia i geologia 1rESO
1. Seqüenciació de continguts per cursos.
BLOC 1. HABILITATS, DESTRESES I ESTRATÈGIES. METODOLOGIA CIENTÍFICA
- La metodologia científica. Característiques bàsiques.
- L’experimentació en biologia i geologia: obtenció i selecció d’informació a partir
de la selecció i la recollida de mostres del medi natural.
BLOC 2. LA TERRA A L'UNIVERS
- Els principals models sobre l’origen de l’Univers.
- Característiques del sistema solar i dels seus components.
- El planeta Terra. Característiques. Moviments: conseqüències i moviments.
- La geosfera. Estructura i composició de l’escorça, el mantell i el nucli.
- Els minerals i les roques: propietats, característiques i utilitats.
- Roques i minerals més representatius de les Illes Balears.
-

L’atmosfera.

Composició

i

estructura.

Contaminació

atmosfèrica.

Efecte

hivernacle. Importància de l’atmosfera per als éssers vius.
- La hidrosfera. L’aigua a la Terra. Aigua dolça i aigua salada: importància per als
éssers vius. Contaminació de l’aigua dolça i de la salada.
- Problemàtica ambiental en relació amb la gestió de l’aigua a les Balears.
- La biosfera. Característiques que varen fer de la Terra un planeta habitable.
BLOC 3. LA BIODIVERSITAT AL PLANETA TERRA
- La cèl·lula. Característiques bàsiques de les cèl·lules procariota i eucariota,
animal i vegetal.
- Funcions vitals: nutrició, relació i reproducció.
- Sistemes de classificació dels éssers vius. Concepte d’espècie. Nomenclatura
binomial.
- Regnes dels éssers vius: moneres, protoctists, fongs, vegetals i animals.
-

Invertebrats:

porífers,

celenterats,

anèl·lids,

artròpodes. Característiques anatòmiques i fisiològiques.

mol·luscs,

equinoderms

i
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-

Vertebrats:

peixos,

amfibis,

rèptils,

aus

i

mamífers.

Característiques

anatòmiques i fisiològiques.
- Vegetals: molses, falgueres, gimnospermes i angiospermes. Característiques
principals, nutrició, relació i reproducció.
- Fauna i flora característica de les Illes Balears. Endemismes més destacables.
BLOC 5. EL RELLEU TERRESTRE I LA SEVA EVOLUCIÓ
- Factors que condicionen el relleu terrestre. El modelatge del relleu. Els agents
geològics externs i els processos de meteorització, erosió, transport i sedimentació.
- Les aigües superficials i el modelatge del relleu. Formes característiques. Les
aigües subterrànies, la circulació i l’explotació d’aquestes. Acció geològica de la mar,
del vent i de les glaceres. Formes d’erosió i dipòsits que originen.
- Acció geològica dels éssers vius. L’espècie humana com a agent geològic.
- Principals agents modeladors del relleu a les Illes Balears: la mar, els torrents i
les aigües subterrànies
- Manifestacions de l’energia interna de la Terra. Origen i tipus de magmes.
Activitat sísmica i volcànica
- Distribució de volcans i terratrèmols. Els riscs sísmic i volcànic. Importància de
predir-los i prevenir-los
BLOC 7. PROJECTE DE RECERCA
- Projecte de recerca en equip
El

bloc

7

es

treballarà

de

manera

transversal

mitjançant

petits

projectes

d'investigació.
2. Objectius específics de l'àrea.
1. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de la biologia i la
geologia

per

interpretar els fenòmens naturals i per analitzar i valorar les

repercussions del desenvolupament científic i tècnic i les aplicacions d’aquest
desenvolupament.
2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de les ciències, com
ara la discussió de l’interès dels problemes plantejats, la formulació d’hipòtesis,
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l’elaboració d’estratègies de resolució i de dissenys experimentals, l’anàlisi de
resultats, la consideració de les aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat i la
recerca de coherència global.
3. Entendre i expressar la informació científica utilitzant correctament el llenguatge
oral i l’escrit; elaborar i interpretar diagrames, gràfics, taules, mapes i altres models
de

representació,

i

utilitzar

expressions

matemàtiques

elementals

per

poder

comunicar-se en l’àmbit de la ciència.
4. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diferents fonts, incloses les
TIC, i valorar-ne el contingut per fonamentar i orientar treballs sobre aquests temes.
5. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement de la biologia i la
geologia per analitzar qüestions científiques individualment o en grup.
6. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i
comunitària i facilitar estratègies que permetin afrontar els riscs de la societat actual
en aspectes relacionats amb l’alimentació, el consum, les drogodependències i la
sexualitat.
7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de la biologia i la
geologia per satisfer les necessitats humanes i participar en la necessària presa de
decisions sobre problemes locals i globals.
8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i
el medi ambient, així com la necessitat cercar i aplicar solucions adequades per
avançar cap a la sostenibilitat, fent atenció als problemes amb què es troba avui la
humanitat, especialment els que afecten més directament les Illes Balears.
9. Reconèixer el caràcter provisional i creatiu de la biologia i la geologia, així com
les aportacions que han fet al pensament humà al llarg de la història, i apreciar-ne els
grans debats per superar els dogmatismes i les revolucions científiques que han
marcat l’evolució cultural.
10. Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i ser conscients de la
necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de forma sostenible, així com de la
importància de promoure’l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a
conservar-lo.
11. Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi de
les Illes Balears i d’altres àmbits geogràfics d’abast més ampli i utilitzar-los per
fonamentar valors, actituds i comportaments favorables a la conservació dels recursos
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i la millora de la qualitat ambiental.
3. Orientacions metodològiques:
- Mètodes i propostes didàctiques
La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i
adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament
relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que impliquen
desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca i
d’investigació i l’ús habitual de les tecnologies de la informació i la
comunicació. Entre les activitats que s'empraran, destacar el mètode d’aprenentatge
basat en problemes, les explicacions col·lectives, les activitats en grup petit, la feina
individualitzada, la feina al laboratori, les activitats al medi natural i l’ús de les
tecnologies de l’informació i la comunicació per facilitar la interacció alumne/professor.
D'altra banda, es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de
manifest les relacions amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la realitat.
A més, en determinades unitats didàctiques de 1r d'ESO es treballarà amb la
metodologia per projectes, la qual suposa que els alumnes facin feina en grups
petits i el professor faci de mediador i facilitador de tot el procés. Durant el
desenvolupament d’aquesta metodologia els alumnes aconsegueixen comprendre la
importància de fer feina cooperativament, desenvolupen habilitats d’anàlisi i síntesi de
la

informació

i

assoleixen,

en

definitiva,

les

competències clau necessàries.

L'enfocament multidisciplinar d'aquesta metodologia farà que per a determinades
activitats es necessiti la col·laboració de professors de diferents departaments.
Així, pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell es
tindran en compte tres aspectes rellevants:
- Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de cada
unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un enfocament
totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i la comprensió
dels temes científics.
- Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de
l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.
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- Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball
pràctic i de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements
científics i d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.
D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells
conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti
als alumnes relacionar la biologia amb qüestions científiques que corresponen
a l'actualitat i al seu entorn més proper. Això permet que l’aprenentatge dels
coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i sigui útil per entendre
millor el món que envolta els alumnes.
En aquest nivell es treballarà amb un dossier elaborat pel departament on
apareixen els principals continguts de la unitat i les activitats a realitzar, i amb un
grup de google classroom, amb la informació teòrica, activitats, vídeos i enllaços a
pàgines web sobre Biologia i geologia. Els resums, esquemes i determinades activitats
es faran al quadern de l'alumne.
El dibuix, les il·lustracions i les animacions són un element actiu a les classes que
afavoreixen la retenció de coneixements. És per això que sempre que sigui possible es
faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius de la
matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa.
Es disposa també d'una de les tres sessions setmanals a l'aula específica, el
laboratori, que es dedicarà al treball pràctic experimental. S'ha d'orientar l'alumnat
i exigir-li que utilitzi adequadament el material i els instruments de mesura més
freqüents, així com que adopti les mesures de seguretat necessàries en la seva
manipulació i que tingui cura de netejar-los.
S'inclouran

també

treballs

experimentals

o

d’investigació

per

resoldre

problemes mitjançant l’ús del mètode científic i formar als alumnes en la recerca
d’informació. Es realitzaran projectes de recerca o metodologia per projectes a
diferents unitats didàctiques, tot i que també es realitzarà un projecte de recerca com
a tal. Es treballaran algunes unitats seguint la metodologia per projectes, tot i que
seran exclusivament d’àmbit científic. En aquest cas, l’avaluació de les tasques del
projecte es tindrà en compte dins el percentatge d’exàmens i proves escrites.
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- Materials i recursos didàctics.
Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els
alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per això
es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels alumnes i permeten
connectar els continguts científics amb la realitat més propera de l'alumne. Entre ells,
destacar:
- Material audiovisual (pissarra digital, pel·lícules, documentals).
- Material TIC (ordinadors personals i programes informàtics interactius, aules
virtuals com el google classroom, recursos en xarxa).
- Material de laboratori (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics,
reactius químics, etc.)
- Material bibliogràfic (llibres de text, guies de camp, llibres de consulta, etc.).
- Fitxes de treball, guions de pràctiques, guions per a sortides al medi natural.

Materials didàctics
Nivell 1r ESO
Llibre de text

Material didàctic elaborat pel departament.

Altres

- Grup de Google Classroom amb informació teòrica, activitats,

recursos

enllaços i vídeos.
- Chromebook de l’alumne (programa TAC).
- Quadern grapat de quadres mida DINA 4 o arxivador amb fundes.
- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o de la
premsa.
- Vídeos didàctics de contingut científic.
- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.
- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la matèria.
- Material de laboratori.
- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.
- Guions de pràctiques de laboratori o de sortides de camp.
- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la biblioteca del centre o
al departament.
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4. Temporalització.

Distribució dels continguts
1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

UD 0. Com farem feina?

PROJECTE “BACK TO THE

PROJECTE “BACK TO

(organització i treball

EARTH”

THE EARTH”

cooperatiu)

Missió 3. A la recerca de

Missió 5. L’evolució dels

minerals (Geosfera, processos

animals

geològics interns)

(Regne animal)

UD 1. Estem sols a

Missió 6. La vida secreta

l’Univers (Univers,

de les plantes

Sistema Solar i la Terra)

Missió 4. Com era la vida a la

(Regne vegetal)

Terra?
PROJECTE “BACK TO
THE EARTH”
Missió 1: Com serà l’aire

(La cèl·lula i les
funcions vitals: nutrició,
relació i reproducció)

que trobarem?

Missió 7. Hi ha éssers vius
que no es veuen?
(Regne moneres,
Protoctists i Fongs)

(Atmosfera)
Missió 2: L’aigua què
beurem…
(Hidrosfera)

La UD de processos geològics externs es treballarà de forma aplicada mitjançant una
sortida de camp durant la primera avaluació.
5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.
Un aspecte molt important a considerar en les classes la matèria de biologia i
geologia és el de l’atenció a la diversitat. La planificació d’una activitat en l’aula ha
d’atendre els alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen
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dificultats, de manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats
individuals de tots i totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes
matèries dins de la mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els
alumnes arribaran al mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els
temes. En aquest sentit, el diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un
paper fonamental
Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un
grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tots els
alumnes i aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada
unitat didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar
els coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més
dificultats. I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats
d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu
aprenentatge.
D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de
suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no
significatives)

que

siguin

departament

d'Orientació,

necessàries,
amb

la

amb

finalitat

el

suport

que

i

puguin

l'assessorament
assolir

el

del

màxim

desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius
establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.
5.1. Desdoblaments
En el nivell de primer d'ESO hi haurà una hora setmanal desdoblada amb un
professor de la matèria, en la que una meitat del grup durà a terme experiències i
pràctiques de laboratori, mentre que la resta del grup podrà realitzar activitats de
reforç i consolidació en un grup més reduït. Així s'aconsegueix una atenció més
individualitzada per a tots els alumnes, en especial aquells amb necessitats educatives
especials.

5.2. Mesures de reforç i ampliació
El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que
permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els
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mateixos alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha comentat
anteriorment, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre es farà un
repàs exhaustiu just abans de l'examen o prova escrita. Les activitats d'ampliació
podran tenir en compte aspectes transversals del currículum i atendre aquells alumnes
que hagin assolit els objectius i continguts de la unitat més ràpidament que la resta,
mantenint així la seva motivació.

6. Avaluació.
6.1. Criteris d'avaluació per nivells i estàndards d'aprenentatge avaluables
Es marquen els estàndards d'aprenentatge mínims amb negreta.
BLOC 1. HABILITATS, DESTRESES I ESTRATÈGIES. METODOLOGIA CIENTÍFICA
1. Utilitzar adequadament el vocabulari científic en un context precís i adequat al
seu nivell.
1.1. Identifica els termes més freqüents del vocabulari científic i
s’expressa de forma correcta tant oralment com per escrit.
2. Cercar, seleccionar i interpretar la informació de caràcter científic i utilitzar
aquesta informació per formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i
argumentar sobre problemes relacionats amb el medinatural i la salut.
2.1. Cerca, selecciona i interpreta la informació de caràcter científic a
partir de la utilització de diverses fonts.
2.2. Transmet la informació seleccionada de manera precisa utilitzant diversos
suports.
2.3. Utilitza la informació de caràcter científic per formar-se una opinió pròpia i
argumentar sobre problemes relacionats.
3. Fer un treball experimental amb l’ajuda d’un guió de pràctiques de laboratori o
de camp, descriure’n l’execució i interpretar-ne els resultats.
3.1. Coneix i respecta les normes de seguretat al laboratori i té cura dels
instruments i del material emprat.
3.2. Desenvolupa amb autonomia la planificació del treball experimental, utilitza
tant instruments òptics de reconeixement com material bàsic de laboratori, argumenta
el procés experimental seguit, descriu les seves observacions i interpreta els resultats
del treball.
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BLOC 2. LA TERRA A L'UNIVERS
1. Reconèixer les idees principals sobre l’origen de l’Univers i la formació i
l’evolució de les galàxies.
1.1. Identifica les idees principals sobre l’origen de l’Univers.
2. Exposar l’organització del sistema solar, així com algunes de les concepcions
sobre aquest sistema planetari que hi ha hagut al llarg de la història.
2.1. Reconeix els components del sistema solar i en descriu les
característiques generals.
3. Relacionar comparativament la posició d’un planeta al sistema solar amb les
seves característiques.
3.1. Indica quines característiques té el planeta Terra que no tenen altres
planetes, les quals permeten que s’hi desenvolupi la vida.
4. Localitzar la posició de la Terra dins el sistema solar.
4.1. Identifica la posició de la Terra dins el sistema solar.
5. Establir els moviments de la Terra, la Lluna i el Sol i relacionar-los amb
l’existència del dia i la nit, les estacions, les marees i els eclipsis.
5.1. Categoritza els principals fenòmens relacionats amb el moviment i la posició
dels astres i en dedueix la importància per a la vida.
5.2. Interpreta correctament, en gràfics i esquemes, fenòmens com les fases
lunars i els eclipsis i estableix la relació que tenen amb la posició relativa de la Terra,
la Lluna i el Sol.
6. Identificar els materials terrestres segons l’abundància i la distribució a les
grans capes de la Terra.
6.1. Descriu les característiques generals dels materials més freqüents a les
zones externes del planeta i justifica com es distribueixen en capes segons la seva
densitat.
6.2. Descriu les característiques generals de l’escorça, el mantell i el
nucli terrestres i dels materials que els componen i relaciona aquestes
característiques amb la seva ubicació.
7. Reconèixer les propietats i característiques dels minerals i de les roques,
indicar els que són presents a les Illes Balears i destacar-ne les aplicacions més
freqüents, la importància econòmica i la gestió sostenible.
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7.1. Identifica minerals i roques utilitzant criteris que permeten diferenciar-los.
7.2. Descriu algunes de les aplicacions més freqüents dels minerals i les roques
en l’àmbit de la vida quotidiana.
7.3. Reconeix la importància de l’ús responsable i la gestió sostenible dels
recursos minerals.
8. Analitzar les característiques i la composició de l’atmosfera i les propietats de
l’aire.
8.1. Reconeix l’estructura i la composició de l’atmosfera.
8.2. Reconeix la composició de l’aire, n’identifica els contaminants principals i els
relaciona amb l’origen que tenen.
8.3. Identifica i justifica, amb argumentacions senzilles, les causes per les quals
l’atmosfera desenvolupa un paper protector per als éssers vius.
9. Investigar els problemes de contaminació ambiental actuals i les repercussions
que poden tenir i desenvolupar actituds que contribueixin a solucionar-los.
9.1. Relaciona la contaminació ambiental amb el deteriorament del medi ambient
i proposa accions i hàbits que contribueixen a trobar-hi una solució.
10. Reconèixer la importància del paper protector de l’atmosfera per als éssers
vius i considerar com hi repercuteix l’activitat humana.
10.1. Indica situacions en les quals l’activitat humana interfereix en l’acció
protectora de l’atmosfera.
11. Descriure les propietats de l’aigua i la importància que té per a l’existència de
la vida.
11.1. Reconeix les propietats anòmales de l’aigua i les relaciona amb les
conseqüències que tenen per al manteniment de la vida a la Terra.
12. Interpretar la distribució de l’aigua a la Terra, així com el cicle de l’aigua i l’ús
que en fa l’ésser humà.
12.1. Descriu el cicle de l’aigua i el relaciona amb els canvis d’estat
d’agregació d’aquesta.
13. Valorar la necessitat d’una gestió sostenible de l’aigua i d’actuacions
personals i col·lectives per potenciar que se’n redueixi el consum i que es reutilitzi.
Estudiar la problemàtica específica de la gestió de l’aigua dolça a les Illes Balears.
13.1. Comprèn el significat de gestió sostenible de l’aigua dolça i enumera
mesures concretes per aconseguir aquesta gestió sostenible.

IES Port d'Alcúdia. Curs 2019-2020
Programació didàctica. Departament de Biologia i geologia
14. Justificar i argumentar la importància de preservar i no contaminar les aigües
dolces i les salades.
14.1. Reconeix els problemes de contaminació d’aigües dolces i salades i els
relaciona amb les activitats humanes.
15. Seleccionar les característiques que fan de la Terra un planeta especial per al
desenvolupament de la vida.
15.1.

Descriu

les

característiques

que

varen

fer

possible

el

desenvolupament de la vida a la Terra.
BLOC 3. LA BIODIVERSITAT AL PLANETA TERRA
1. Reconèixer que els éssers vius estan constituïts per cèl·lules i determinar les
característiques que els diferencien de la matèria inerta.
1.1. Diferencia la matèria viva de la inerta partint de les característiques
particulars d’ambdues.
1.2. Estableix comparativament les analogies i les diferències entre la
cèl·lula procariota i l’eucariota i entre la cèl·lula animal i la vegetal.
2. Descriure les funcions comunes a tots els éssers vius i diferenciar entre nutrició
autòtrofa i heteròtrofa.
2.1.

Comprèn

i

diferencia

la

importància

de

cada

funció

per

al

manteniment de la vida.
2.2. Contrasta el procés de nutrició autòtrofa i amb el de nutrició heteròtrofa i
dedueix la relació que hi ha entre aquestes.
3. Reconèixer les característiques morfològiques principals dels diferents grups
taxonòmics.
3.1. Aplica criteris de classificació dels éssers vius i relaciona els animals
i les plantes més comuns amb el seu grup taxonòmic.
4. Categoritzar els criteris que serveixen per classificar els éssers vius i identificar
els principals models taxonòmics als quals pertanyen els animals i les plantes més
comuns.
4.1. Identifica i reconeix exemplars característics de cada un d’aquests grups i en
destaca la importància biològica.
5. Descriure les característiques generals dels grans grups taxonòmics i
explicar-ne la importància en el conjunt dels éssers vius.
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5.1. Discrimina les característiques generals i les singulars de cada grup
taxonòmic.
6. Caracteritzar els principals grups d’invertebrats i de vertebrats.
6.1. Associa invertebrats comuns amb el grup taxonòmic al qual pertanyen.
6.2. Reconeix diferents exemplars de vertebrats i els assigna a la classe a la qual
pertanyen.
7. Determinar, a partir de l’observació, les adaptacions que permeten als animals
i a les plantes sobreviure en determinats ecosistemes.
7.1. Identifica exemplars de plantes i animals propis d’alguns ecosistemes o
d’interès especial pel fet de ser espècies en perill d’extinció o endèmiques.
7.2. Relaciona la presència de determinades estructures en els animals i les
plantes més comuns amb la seva adaptació al medi.
8. Utilitzar claus dicotòmiques o altres mitjans per identificar i classificar animals i
plantes. Reconèixer les espècies més característiques dels diferents ecosistemes de
les Illes Balears.
8.1. Classifica animals i plantes a partir de claus d’identificació.
9. Conèixer les funcions vitals de les plantes i reconèixer la importància que tenen
per a la vida.
9.1. Detalla el procés de la nutrició autòtrofa i el relaciona amb la importància
que té per al conjunt de tots els éssers vius.
BLOC 5.

EL RELLEU TERRESTRE I LA SEVA EVOLUCIÓ

1. Identificar algunes de les causes que fan el relleu diferent d’un lloc a un altre.
1.1. Identifica la influència del clima i de les característiques de les roques que
condicionen els diferents tipus de relleu i hi influeixen.
2. Relacionar els processos geològics externs amb l’energia que els activa i
diferenciar-los dels processos interns.
2.1. Relaciona l’energia solar amb els processos externs i justifica el paper de la
gravetat en la dinàmica d’aquests.
2.2. Diferencia els processos de meteorització, erosió, transport i
sedimentació i els efectes que tenen en el relleu.
3. Analitzar i predir l’acció de les aigües superficials i identificar les formes
d’erosió i dipòsit més característiques.
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3.1. Analitza les activitats d’erosió, transport i sedimentació produïdes per les
aigües superficials i reconeix algun dels efectes que tenen en el relleu.
4. Valorar la importància de les aigües subterrànies i justificar-ne la dinàmica i la
relació amb les aigües superficials.
4.1.

Valora

la

importància

de

les

aigües

subterrànies

i

els

riscs

de

sobre-explotar-les.
5. Analitzar la dinàmica marina i la influència que exerceix en el modelatge litoral.
5.1. Relaciona els moviments de l’aigua de la mar amb l’erosió, el transport i la
sedimentació al litoral i identifica algunes formes resultants característiques.
6. Relacionar l’acció eòlica amb les condicions que la fan possible i identificar
algunes formes que en resulten.
6.1. Associa l’activitat eòlica amb els ambients en els quals aquesta activitat
geològica pot ser rellevant.
7. Analitzar l’acció geològica de les glaceres i justificar les característiques de les
formes d’erosió i dipòsit resultants.
7.1. Analitza la dinàmica glacial i identifica els efectes que té sobre el relleu.
8. Indagar els diversos factors que condicionen el modelatge del paisatge a les
Illes Balears.
8.1. Estudia el paisatge del seu entorn més pròxim i identifica alguns dels
factors que n’han condicionat el modelat.
9. Reconèixer l’activitat geològica dels éssers vius i valorar la importància de
l’espècie humana com a agent geològic extern.
9.1. Identifica la intervenció d’éssers vius en processos de meteorització, erosió i
sedimentació.
9.2. Valora la importància d’activitats humanes en la transformació de la
superfície terrestre.
10. Diferenciar els canvis a la superfície de la Terra generats per l’energia de
l’interior terrestre dels que són d’origen extern.
10.1. Diferencia un procés geològic extern d’un d’intern i identifica els
efectes que tenen en el relleu.
11. Analitzar les activitats sísmica i volcànica, les seves característiques i els
efectes que generen.
11.1. Coneix i descriu com s’originen els sismes i els efectes que tenen.

IES Port d'Alcúdia. Curs 2019-2020
Programació didàctica. Departament de Biologia i geologia
11.2. Relaciona els tipus d’erupció volcànica amb el magma que els origina i els
associa a la seva perillositat.
12. Relacionar l’activitat sísmica i la volcànica amb la dinàmica de l’interior
terrestre i justificar-ne la distribució planetària.
12.1. Justifica l’existència de zones en les quals els terratrèmols són més
freqüents i de més magnitud.
13. Valorar la importància de conèixer els riscs sísmic i volcànic i les formes de
prevenir-lo.
13.1. Valora el risc sísmic i, si n’hi ha, el volcànic existent a la zona en la qual viu
i coneix les mesures de prevenció que ha d’adoptar.
BLOC 7. EQUIP DE RECERCA
1. Planejar, aplicar i integrar les destreses i les habilitats pròpies del treball
científic.
1.1. Integra i aplica les destreses pròpies del mètode científic.
2. Elaborar hipòtesis i contrastar-les a través de l’experimentació o l’observació i
l’argumentació.
2.1. Utilitza arguments i justifica les hipòtesis que proposa.
3. Utilitzar fonts d’informació variada, discriminar la informació i prendre
decisions sobre aquesta i els mètodes emprats per obtenir-la.
3.1. Utilitza diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per elaborar i
presentar la seva recerca.
4. Valorar i respectar la feina individual i en equip i participar-hi.
4.1. Valora i respecta la feina individual i en grup i hi participa.
5. Exposar i defensar en públic el projecte de recerca.
5.1. Dissenya petits treballs de recerca sobre animals i/o plantes, els ecosistemes
del seu entorn o l’alimentació i la nutrició humanes per presentar-los i defensar-los a
l’aula.
5.2. Expressa les conclusions de la seva recerca amb precisió i coherència, tant
oralment com per escrit.
6.2. Criteris de qualificació per nivells.
L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:
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- Proves o exàmens:Es farà un examen després de cada unitat o bloc temàtic.
- Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el
professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú, normalment el dia de
l'examen o durant les sessions de desdoblament. Del quadern s’avaluaran els
següents punts: presentació, estructura, neteja i correcció de les activitats, correcció
dels continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats al llarg de la unitat.
- Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la feina
realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.
- Treballs i activitats: Al llarg del curs es podran realitzar activitats i treballs, en
grup o individuals, que es puntuaran. En els treballs es tindran en compte els
continguts de la matèria, el format de presentació i l'ortografia. En el cas de primer
s'avaluaran també els projectes que es realitzin en determinades unitats didàctiques.
- Expressió oral: Es valorarà l'explicació de l'activitat que l'alumnat realitzi a la
pissarra i l'explicació dels treballs.
El percentatges de cada apartat seran els següents:
Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació
Nombre mínim de parcials per avaluació

2

Exàmens, exercicis teòrics...

60.00%

Pràctica, entrega de quadern, tasques...

30.00%

Actitud

10.00%

Correcció lingüística

*

* La correcció lingüística es valorarà mitjançant els exàmens i treballs a entregar de la
següent manera:
- Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes
d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.
- Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la
nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres
mancances a nivell de redacció.
Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir
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millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.
Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats anteriors haurà de
ser igual o superior a 3.
En el cas que una unitat didàctica es desenvolupi seguint la metodologia de treball per
projectes l'avaluació de les activitats del projecte, el seu producte final i la prova
escrita s'inclouran dins l'apartat anterior d'Exàmens (60%).
Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica (o missió) s'obtingui
una qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests
continguts per a poder fer mitjana.
Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final 
de
les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada
avaluació sigui igual o superior a 4.
RECUPERACIONS:
JUNY
* Es farà una recuperació una recuperació global al mes de juny per a les alumnes
que duguin 2 o més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès només una
avaluació es podrà recuperar aquesta.
* Consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs, de
manera que es mantindran els percentatges esmentats anteriorment per a cada
curs.
SETEMBRE
* Per als alumnes que no superin l'assignatura al juny hi haurà una recuperació en
el mes de setembre, que consistirà en una prova escrita (60% de la nota final) i en
l'entrega d'una feina d'estiu (40%).
6.3. Procediments d'avaluació.
Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge aplicats
seran els següents:
- L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació
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numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un bon
aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer mitjançant la revisió d’informacions
del curs anterior, quan sigui possible, juntament amb l’execució d’una prova inicial
escrita (individual o en grup).tr
- Després de cada unitat didàctica el professor valorarà els resultats dels
exàmens, l'estat del quadern de l'alumne i les tasques diàries. En cas que es detectin
mancances en algun alumne concret el professor informarà els pares de l'alumne
mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast (agenda, telèfon, entrevista
personal...) i s'intentarà aconseguir la col·laboració per part de la família. També es
valorarà la possibilitat d'aplicar alguna mesura de reforç educatiu o, en darrera
instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada al seu nivell competencial (sempre amb
l'assessorament del departament d'Orientació). Si les mancances es detecten en un
grup d'alumnes el professor valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.
- Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats obtinguts i
proposarà les mesures correctores que consideri oportunes per millorar el rendiment
del
6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.
L’assignatura de Biologia i geologia es cursa per primera vegada a primer d’ESO, per
tant, no hi pot haver cap alumne amb aquesta assignatura pendent.
6.5. Criteris de promoció.
En finalitzar el curs de primer d'ESO l'equip docent és el que ha de prendre la
decisió sobre la promoció de curs dels alumnes. D'acord amb la normativa vigent, els
alumnes promocionen de curs si han superat totes les matèries cursades i quan
tinguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, sempre i quan no
siguin matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.
L’equip docent pot decidir la promoció excepcional d’un alumne amb avaluació
negativa en tres matèries quan es donin conjuntament les condicions següents:
- Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament
matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.
- Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació
negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives
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favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
- Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el
consell orientador a què fa referència l’article 18.5 de D34/2015.
Es pot autoritzar de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació
negativa

en

dues

matèries

que

siguin

matemàtiques

i

llengua

catalana

o

matemàtiques i llengua castellana de forma simultània quan l’equip docent consideri
que l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de
recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica, i sempre que
s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell
orientador a què fa referència l’article 18.5 de D34/2015.
7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).
Des de la matèria de Biologia i geologia es treballarà la comprensió lectora,
l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de l'informació i
la comunicació, així com l'educació cívica.
D'altra banda, el fet de treballar en equip, tal i com es fa habitualment en l'àrea de
ciències i en especial en els projectes de recerca de diferents unitats didàctiques,
permetrà fomentar el desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva
entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de actuació violenta.
D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i
de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com
evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin
discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la
prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,
familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la
igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les
persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.
L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin
desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,
la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides
on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir
una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa
l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el
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coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte
per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de
prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.
8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències.
Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències:
a) Comunicació lingüística
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’adquisició i l’ús adequat del llenguatge de la ciència, imprescindible per descriure
fets i fenòmens del món natural.
— La comprensió de textos i informacions de caràcter científic bàsic i la distinció de les
idees essencials de les secundàries.
— L’elaboració d’exposicions orals i escrites coherents i sintàcticament i lèxicament
correctes a l’hora de fer comentaris de textos científics, proposar hipòtesis,
argumentar proves, definir conceptes, etc.
— El manteniment d’una actitud favorable cap a la lectura mitjançant la utilització de
textos relacionats amb la ciència propers als interessos dels alumnes.
b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’aplicació del raonament matemàtic amb la finalitat de resoldre diversos problemes
relacionats amb la biologia i la geologia.
— La comprensió de la informació presentada en format numèric o gràfic.
—

L’organització

i

la

representació

de

la

informació

utilitzant

procediments

matemàtics.
— La comprensió dels conceptes científics i tècnics i de les teories científiques
bàsiques i el reconeixement de la recerca com una forma de construir el coneixement
al llarg de la història.
— La resolució de problemes relacionats amb el món natural.
— La utilització del mètode científic amb la identificació de problemes, l’observació, el
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contrast hipòtesis i les conclusions, amb l’objectiu de fer prediccions i prendre
decisions.
— La valoració del coneixement científic i la seva capacitat d’aportar millores a la
societat.
— La valoració crítica de l’impacte físic i social de les activitats humanes.
— La implicació en l’ús responsable dels recursos naturals, així com en la conservació
del medi ambient.
— La utilització i la manipulació d’eines tecnològiques (microscopis, lupes binoculars,
balances de precisió, sistemes electrònics diversos, etc.) per obtenir informació o
dades.
— L’adquisició de pautes de vida saludable a partir del coneixement del funcionament
del cos humà.

c) Competència digital
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’ús segur i crític de les TIC per al treball científic.
— La utilització de les TIC per obtenir, emmagatzemar, processar, presentar i
intercanviar informació relacionada amb la biologia i la geologia.
— La utilització de les TIC perquè puguin interactuar professors amb alumnes i
alumnes entre si (aula virtual, Moodle, blogs, etc.).
— El desenvolupament de la capacitat de seleccionar la informació de manera crítica
considerant la fiabilitat de les fonts científiques de les quals prové.

d) Aprendre a aprendre
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
—

L’habilitat

per iniciar l’aprenentatge i persistir-hi, per organitzar el propi

aprenentatge i per gestionar el temps i la informació de forma eficaç, ja sigui
individualment o en grups.
— La presa de consciència del mateix alumne sobre el que sap, així com sobre el que
ha d’aprendre.
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— La determinació de les necessitats d’aprenentatge de l’alumne a fi d’esbrinar les
oportunitats

disponibles

per

ser

capaç

de

superar

els

obstacles

i

culminar

l’aprenentatge amb èxit.
— L’adquisició d’estratègies per planificar l’execució d’una tasca i per supervisar-la i
avaluar-la.
— L’adquisició, el processament i l’assimilació de nous coneixements i capacitats.
— La curiositat per aprendre basada en la percepció que l’alumne té de l’entorn.
e) Competències socials i cíviques
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El coneixement de la dimensió social i ètica dels avenços científics i tecnològics i
dels debats que han sorgit sobre alguns d’aquests avenços, a fi que els alumnes
entenguin l’evolució de la humanitat i es formin com a ciutadans amb opinió pròpia i
capacitat per participar en les decisions que afecten la societat.
— La valoració de la importància que té per a la humanitat conèixer els éssers vius,
els sistemes terrestres i l’Univers.
— L’avaluació de les conseqüències dels estils de vida, a fi d’assumir la responsabilitat
que comporten i exercir una ciutadania activa compatible amb els principis del
desenvolupament sostenible i el manteniment de la salut.
— L’alfabetització científica i tecnològica per adquirir opinions pròpies i fonamentades,
per poder participar en les principals controvèrsies de la societat actual.

f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El desenvolupament dels projectes amb responsabilitat, mostrant iniciativa i
creativitat, planificant-los adequadament i aprenent dels errors.
— La creativitat, la innovació i l’assumpció de riscs, així com l’habilitat per planificar i
gestionar projectes amb la finalitat d’assolir objectius.
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g) Consciència i expressions culturals
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El coneixement del patrimoni natural, la dimensió cultural de la ciència i l’aportació
de les diferents cultures a l’evolució del progrés de la humanitat.
— L’adquisició de recursos per dur a terme tasques amb pulcritud i criteri estètic.
— L’apreciació dels valors estètics i culturals del patrimoni natural.
— La valoració de la importància de les persones que han fet possible l’evolució del
pensament científic com a part de la cultura.
A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria de
Biologia i geologia de primer d'ESO en el nostre centre:

COMPETÈNCIA CLAU

COM ES TREBALLA

Comunicació

Es treballa mitjançant:

lingüística

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i
qüestions

relacionades

amb

les

diferents

unitats

didàctiques.
- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part
del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).
- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la
correcció

ortogràfica

i

gramatical

i

la utilització del

vocabulari específic amb propietat.
- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin
petites tasques diàries o treballs més elaborats, de manera
individual o conjunta.
Competència

Es treballa mitjançant:

matemàtica i

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

competències

(percentatges

bàsiques en ciència i

característiques dels planetes, etc.).

tecnologia

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar

d'aigua en els organismes vius,

IES Port d'Alcúdia. Curs 2019-2020
Programació didàctica. Departament de Biologia i geologia
dades

sobre

diferents

atmosfèriques,

variables

temperatura,

velocitat,

(pressions
usos de

l'aigua, etc.), així com la seva interpretació.
- La realització de càlculs matemàtics bàsics (mides
cel·lulars, distàncies a l’Univers...) i l'aplicació de
fórmules senzilles.
- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques
(microscopis,

lupes

binoculars,

balances

de

precisió, etc.) i l'aplicació del mètode científic amb
l'objectiu de fer prediccions i prendre decisions.
Competència digital

Es treballa mitjançant:
- La recerca, contrast i selecció d'informació de manera
crítica mitjançant diverses fonts i mitjans digitals.
-

La

utilització

d'eines

digitals

(TIC)

per

elaborar

produccions escrites (documents de text, presentacions
digitals...).
- L'elaboració de material digital amb aplicacions online
(Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).
- La utilització de tauletes/ordinadors.
- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina per a
fomentar la comunicació entre professorat i alumnat.
Aprendre a aprendre

Es treballa mitjançant:
- La presa de consciència per part de l'alumnat del què
sap i del què ha d'aprendre.
- El fet de potenciar l'organització del propi procés
d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines
(autoregulació).
- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma
responsable i la revisió conjunta (de vegades en equip)
de les proves escrites.
- L'ús d'habilitats i tècniques d'aprenentatge relacionades
amb la síntesi i organització de la informació (mapes
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conceptuals, esquemes, etc.).
- Aplicació del treball cooperatiu.
Competències

Es treballa mitjançant:

socials i cíviques

- El coneixement dels avenços científics i de la seva
influència social i ètica, per tal d'aconseguir que els
alumnes siguin ciutadans actius amb opinió crítica.
- La valoració dels diferents estils de vida i de les seves
conseqüències per tal de promoure el desenvolupament
sostenible i hàbits de vida saludables.
- Aplicació de treball en equips cooperatius.

Sentit d’iniciativa
i

esperit

emprenedor

Es treballa mitjançant:
- La realització de projectes on es fomenta la seva
responsabilitat,

iniciativa

i

creativitat,

ja

siguin

individuals o en grup.
- La planificació, en la mesura del possible, del seu propi
procés d'aprenentatge.
Consciència

i

Es treballa mitjançant:

expressions

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el

culturals

més proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta,
etc.) i la valoració positiva del seus valors estètics,
naturals i culturals.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.
9.1 Plans d'actuació
En tots els grups de 1r d'ESO de la matèria de Biologia hi ha, com s’ha esmentant
anteriorment, una hora setmanal desdoblada amb un altre professor de la matèria.
Aquesta hora s’aprofita per a la realització de pràctiques en el laboratori: la meitat del
grup du a terme experiències de laboratori, mentre que la resta realitza activitats de
reforç i consolidació en un grup més reduït, amb la qual cosa s'aconsegueix una
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atenció més individualitzada per a tots els alumnes i fer el seguiment dels alumnes
amb necessitats educatives especials. D’altra banda, quan no hi hagi pràctiques de
laboratori s’aprofita aquest suport setmanal per a tenir dos professors dins l’aula i així
atendre els alumnes amb més dificultats per a seguir la matèria, en especial els
alumnes amb necessitats educatives especials comentats abans.
9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.
Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es
realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i
d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als
alumnes NEE, els alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin les 2
llengües oficials, i/o els alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més cursos i
un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es faran
adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per
considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir dels
estàndards d’aprenentatge marcats com a mínims per al seu nivell en aquesta
programació s'elaboraran els objectius adaptats que permetran decidir si supera la
matèria o no.
D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes
pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar
adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a
alumnat NO NESE elaborat pel centre.
9.3. Mesures individuals de suport
Es realitzaran les adaptacions no significatives i significatives tenint en compte la
relació d'alumnes NESE proporcionada pel departament d'Orientació. D'altra banda, a
mesura que es vagin detectant dificultats en alumnes no diagnosticats com a NESE es
derivaran a Orientació per a la seva valoració i es realitzaran les adaptacions
curriculars necessàries.
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10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.
Activitats complementàries
Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat
1a

Preu

Avaluació
18 novembre
Xerrada al
centre
“Actuem per
aturar el canvi
climàtic”

2a avaluació

Preu

3a

Preu

Avaluació
Gratuïta

subvenció
30 abril
Visita a la
bus per
Fundació vida
l’Ajuntament
silvestre
d’Alcúdia

També està es preveuen possibles sortides per a la realització de la recollida de dades
per al projecte de centre SOCLIMPACT. Aquestes sortides es realitzarien a una platja
del municipi d’Alcúdia però encara no s’ha elaborat el calendari perquè en dependrà
de la construcció dels aparells i de la localització de l’instrument al port.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: Biologia i geologia 3rESO
1. Seqüenciació de continguts per cursos.
BLOC 1. HABILITATS, DESTRESES I ESTRATÈGIES. METODOLOGIA CIENTÍFICA
- La metodologia científica. Característiques bàsiques.
- L’experimentació en biologia i geologia: obtenció i selecció d’informació a partir
de la selecció i la recollida de mostres del medi natural.
BLOC 4. LES PERSONES I LA SALUT. PROMOCIÓ DE LA SALUT
- Nivells d’organització de la matèria viva.
- Organització general del cos humà: cèl·lules, teixits, òrgans, aparells i sistemes
- La salut i la malaltia. Malalties infeccioses i no infeccioses. Higiene i prevenció.
- Sistema immunitari. Vaccins. Els trasplantaments i la donació de cèl·lules, sang
i òrgans.
- Les substàncies addictives: el tabac, l’alcohol i altres drogues. Problemes
associats.
- Nutrició, alimentació i salut.
- Els nutrients, els aliments i hàbits alimentaris saludables. Trastorns de la
conducta alimentària.
- La funció de nutrició. Anatomia i fisiologia dels aparells digestiu, respiratori,
circulatori i excretor. Alteracions més freqüents, malalties associades, prevenció
d’aquestes i hàbits de vida saludables.
- La funció de relació. Sistema nerviós i sistema endocrí.La coordinació.
- Organització i funció del sistema nerviós. Principals alteracions i prevenció
d’aquestes.
- Òrgansdels sentits: estructura i funció, cura i higiene.
- El sistema endocrí: glàndules endocrines i funcionament d’aquestes. Les
principals alteracions.
- L’aparell locomotor. Organització i relacions funcionals entre ossos i músculs.
Prevenció de lesions.
- La reproducció humana. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor. Canvis
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físics i psíquics en l’adolescència.
- El cicle menstrual. Fecundació, embaràs i part. Anàlisi dels diferents mètodes
anticonceptius. Tècniques de reproducció assistida. Les malalties de transmissió
sexual i formes de prevenir-les.
- La resposta sexual humana.
- Sexe i sexualitat. Salut i higiene sexuals
BLOC 6. ELS ECOSISTEMES
- Ecosistema: identificació dels components.
- Factors abiòtics i biòtics als ecosistemes.
- Ecosistemes aquàtics.
- Ecosistemes terrestres.
- Factors desencadenants de desequilibris als ecosistemes.
- Accions que afavoreixen la conservació del medi ambient.
- El sòl com a ecosistema.
- Tipus d’ecosistemes més representatius de les Illes Balears.
BLOC 7. PROJECTE DE RECERCA
- Projecte de recerca en equip
El bloc 7 es treballarà de manera transversal en ambdós cursos, mitjançant petits
projectes d'investigació.
2. Objectius específics de l'àrea.
1. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de la biologia i la
geologia

per

interpretar els fenòmens naturals i per analitzar i valorar les

repercussions del desenvolupament científic i tècnic i les aplicacions d’aquest
desenvolupament.
2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de les ciències, com
ara la discussió de l’interès dels problemes plantejats, la formulació d’hipòtesis,
l’elaboració d’estratègies de resolució i de dissenys experimentals, l’anàlisi de
resultats, la consideració de les aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat i la
recerca de coherència global.

IES Port d'Alcúdia. Curs 2019-2020
Programació didàctica. Departament de Biologia i geologia
3. Entendre i expressar la informació científica utilitzant correctament el llenguatge
oral i l’escrit; elaborar i interpretar diagrames, gràfics, taules, mapes i altres models
de

representació,

i

utilitzar

expressions

matemàtiques

elementals

per

poder

comunicar-se en l’àmbit de la ciència.
4. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diferents fonts, incloses les
TIC, i valorar-ne el contingut per fonamentar i orientar treballs sobre aquests temes.
5. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement de la biologia i la
geologia per analitzar qüestions científiques individualment o en grup.
6. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i
comunitària i facilitar estratègies que permetin afrontar els riscs de la societat actual
en aspectes relacionats amb l’alimentació, el consum, les drogodependències i la
sexualitat.
7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de la biologia i la
geologia per satisfer les necessitats humanes i participar en la necessària presa de
decisions sobre problemes locals i globals.
8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i
el medi ambient, així com la necessitat cercar i aplicar solucions adequades per
avançar cap a la sostenibilitat, fent atenció als problemes amb què es troba avui la
humanitat, especialment els que afecten més directament les Illes Balears.
9. Reconèixer el caràcter provisional i creatiu de la biologia i la geologia, així com
les aportacions que han fet al pensament humà al llarg de la història, i apreciar-ne els
grans debats per superar els dogmatismes i les revolucions científiques que han
marcat l’evolució cultural.
10. Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i ser conscients de la
necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de forma sostenible, així com de la
importància de promoure’l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a
conservar-lo.
11. Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi de
les Illes Balears i d’altres àmbits geogràfics d’abast més ampli i utilitzar-los per
fonamentar valors, actituds i comportaments favorables a la conservació dels recursos
i la millora de la qualitat ambiental.
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3. Orientacions metodològiques:
- Mètodes i propostes didàctiques.
La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i
adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament
relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que impliquen
desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca i
d’investigació

i

l’ús

habitual

de

les

tecnologies

de

l'informació

i

la

comunicació. Entre les activitats que s'empraran, destacar el mètode d’aprenentatge
basat en problemes, les explicacions col·lectives, les activitats en grup petit, la feina
individualitzada, la feina al laboratori, les activitats al medi natural i l’ús de les
tecnologies de l'informació i la comunicació per facilitar la interacció alumne/professor.
D'altra banda, es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de
manifest les relacions amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la realitat.
A més, en determinades unitats didàctiques es treballarà amb la metodologia per
projectes, la qual suposa que els alumnes facin feina en grups petits i el professor
faci de mediador i facilitador de tot el procés. Durant el desenvolupament d’aquesta
metodologia els alumnes aconsegueixen comprendre la importància de fer feina
cooperativament, desenvolupen habilitats d’anàlisi i síntesi de la informació i
assoleixen,

en

definitiva,

les

competències

clau

necessàries.

L'enfocament

multidisciplinar d'aquesta metodologia farà que per a determinades activitats es
necessiti la col·laboració de professors de diferents departaments.
Així, pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell es
tindran en compte tres aspectes rellevants:
* Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de cada
unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un enfocament
totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i la comprensió
dels temes científics.
* Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de
l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.
* Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball
pràctic i de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements
científics i d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.
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D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells
conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti
als alumnes relacionar la biologia amb qüestions científiques que corresponen
a l'actualitat i al seu entorn més proper. Això permet que l’aprenentatge dels
coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i sigui útil per entendre
millor el món que envolta els alumnes.
En la matèria de Biologia i geologia de 3r d'ESO es treballarà a classe amb
fotocòpies o fitxes de consulta i activitats, la pissarra digital i la tauleta personal de
l’alumne, així com amb el quadern d'activitats (llibreta personal on es faran els
resums, esquemes i activitats). També es podrà fer servir el grup de Google
classroom per enllaços, activitats interactives o entrega de tasques.
El dibuix, les il·lustracions i les animacions són un element actiu a les classes que
afavoreixen la retenció de coneixements. És per això que sempre que sigui possible es
faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius de la
matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa.
Es disposa també d'una de les dues/tres sessions setmanals a l'aula específica (a
coordinar amb Física i química), el laboratori, que es dedicarà al treball pràctic
experimental. S'ha d'orientar l'alumnat i exigir-li que utilitzi adequadament el
material i els instruments de mesura més freqüents, així com que adopti les mesures
de seguretat necessàries en la seva manipulació i que tingui cura de netejar-los. La
coordinació amb Física i química de 3r d'ESO es deu a que una de les hores de
lliure disposició del centre s'ha donat de forma compartida a ambdues
matèries, de forma que durant la primera meitat del curs Biologia i geologia disposa
de 3 sessions setmanals (mentre que Física i química només en té dues) i la segona
part del curs Biologia passa a tenir-ne només dues (i Física i química en fa tres).
S'inclouran

també

treballs

experimentals

o

d’investigació

per

resoldre

problemes mitjançant l’ús del mètode científic i formar als alumnes en la recerca
d’informació. Es realitzaran projectes de recerca o metodologia per projectes a
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diferents unitats didàctiques, tot i que també es realitzarà un projecte de recerca com
a tal a cada un dels dos nivells.
Algunes unitats es treballaran seguint la metodologia per projectes, tot i que seran
exclusivament d’àmbit científic. En aquest cas, l’avaluació de les tasques del projecte
es tindrà en compte dins el percentatge d’exàmens (70% de la nota de la unitat).
- Materials i recursos didàctics.
Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els
alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per això
es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels alumnes i permeten
connectar els continguts científics amb la realitat més propera de l'alumne. Entre ells,
destacar:
* Material audiovisual (pissarra digital, pel·lícules, documentals).
* Material TIC (tauletes personals dels alumnes, aules virtuals com el Google
Classroom, recursos en xarxa (vídeos, animacions, enllaços interactius, etc.).
* Material de laboratori (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics,
reactius químics, etc.)
* Material bibliogràfic (guies de camp, llibres de consulta, etc.).
* Fitxes de treball, guions de pràctiques, guions per a sortides al medi natural.

Materials didàctics
Nivell 3r ESO
Llibre de text

Dossier i fitxes preparats pel departament. Google sites per a
determinades unitats didàctiques.

Altres recursos

- Tauleta personal de l’alumne (o Chromebook en el cas
dels alumnes repetidors).
- Quadern grapat de quadres mida DINA4 o arxivador
amb fundes.
- Grup de Google Classroom.
- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o
de la premsa.
- Vídeos didàctics de contingut científic.
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- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.
- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la
matèria.
- Material de laboratori.
- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.
- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la
biblioteca del centre o al departament.

4. Temporalització.

Distribució dels continguts 3rESO
1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

UD 1. Com com per dintre?

UD 4. Cas 2: Residència

UD 7. Cas 5: Residència a

Pneumologia

Neurologia i endocrinologia

(Aparell respiratori)

(Sistema nerviós i endocrí)

UD 2. Benvinguts a

UD 5. Cas 3: Residència a

UD 8. La reproducció

l’Hospital del Port d’Alcúdia

Cardiologia

humana

(UD 2. Salut i malaltia)

(aparell circulatori i sistema

(Aparells reproductors)

(UD 1.El cos humà

limfàtic)
Comencem el MIR:
UD 3. Cas 1. Residència a
digestiu

UD 6. Cas 4: Residència a
Urologia
(Aparell excretor)

(Nutrició. Aparell digestiu

Projecte SOCLIMPACT
Afectarà el canvi climàtic a
les platges d'Alcúdia?
(Ecosistemes)

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.
Un aspecte molt important a considerar en les classes la matèria de biologia i
geologia és el de l’atenció a la diversitat. La planificació d’una activitat en l’aula ha
d’atendre els alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen
dificultats, de manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats
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individuals de tots i totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes
matèries dins de la mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els
alumnes arribaran al mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els
temes. En aquest sentit, el diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un
paper fonamental
Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un
grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tots els
alumnes i aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada
unitat didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar
els coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més
dificultats. I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats
d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu
aprenentatge.
D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de
suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no
significatives)

que

siguin

departament

d'Orientació,

necessàries,
amb

la

amb

finalitat

el

suport

que

i

puguin

l'assessorament
assolir

el

del

màxim

desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius
establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.
5.1. Desdoblaments
En tots els grups de 3r d'ESO hi haurà una hora setmanal desdoblada amb un
professor de la matèria, en la que la meitat del grup durà a terme experiències i
pràctiques de laboratori, mentre que la resta del grup podrà realitzar activitats de
reforç i consolidació en un grup més reduït, amb la qual cosa s'aconsegueix una
atenció més individualitzada per a tots els alumnes, en especial aquells amb
necessitats educatives especials.
5.2. Mesures de reforç i ampliació.
El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que
permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els
mateixos i mateixes alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha
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comentat anteriorment, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre
es farà un repàs exhaustiu just abans de l'examen o prova escrita. Les activitats
d'ampliació podran tenir en compte aspectes transversals del currículum i atendre
aquells alumnes que hagin assolit els objectius i continguts de la unitat més
ràpidament que la resta, mantenint així la seva motivació.

6. Avaluació.
6.1. Criteris d'avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluables
Es marquen els estàndards d'aprenentatge mínims amb negreta.
BLOC 1. HABILITATS, DESTRESES I ESTRATÈGIES. METODOLOGIA CIENTÍFICA
1. Utilitzar adequadament el vocabulari científic en un context precís i adequat al
seu nivell.
1.1. Identifica els termes més freqüents del vocabulari científic i
s’expressa de forma correcta tant oralment com per escrit.
2. Cercar, seleccionar i interpretar la informació de caràcter científic i utilitzar
aquesta informació per formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i
argumentar sobre problemes relacionats amb el medinatural i la salut.
2.1. Cerca, selecciona i interpreta la informació de caràcter científic a
partir de la utilització de diverses fonts.
2.2. Transmet la informació seleccionada de manera precisa utilitzant diversos
suports.
2.3. Utilitza la informació de caràcter científic per formar-se una opinió pròpia i
argumentar sobre problemes relacionats.
3. Fer un treball experimental amb l’ajuda d’un guió de pràctiques de laboratori o
de camp, descriure’n l’execució i interpretar-ne els resultats.
3.1. Coneix i respecta les normes de seguretat al laboratori i té cura dels
instruments i del material emprat.
3.2. Desenvolupa amb autonomia la planificació del treball experimental, utilitza
tant instruments òptics de reconeixement com material bàsic de laboratori, argumenta
el procés experimental seguit, descriu les seves observacions i interpreta els resultats
del treball.
BLOC 4. LES PERSONES I LA SALUT. PROMOCIÓ DE LA SALUT.
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1.Catalogar els diferents nivells d’organització de la matèria viva —cèl·lules,
teixits, i aparells o sistemes— les principals estructures cel·lulars i les funcions que
tenen.
1.1 Interpreta els diferents nivells d’organització en l’ésser humà i cerca
la relació que hi ha entre aquests, diferencia els diversos tipus cel·lulars i
descriu la funció dels orgànuls més importants.
2. Diferenciar els teixits més importants de l’ésser humà i la funció que tenen.
Reconeix els principals teixits que conformen el cos humà i hi associa la funció
que tenen.
2.1. Reconeix els principals teixits que conformen el cos humà i hi associa la
funció que tenen.
3. Descobrir, a partir del coneixement dels conceptes de salut i malaltia, els
factors que els determinen.
3.1. Argumenta les implicacions que tenen els hàbits per a la salut i
justifica

amb

exemples

les

tries

que

fa

o

pot

fer

per

promoure-la

individualment i col·lectivament.
4. Classificar les malalties i valorar la importància dels estils de vida per
prevenir-les.
4.1. Reconeix les malalties i les infeccions més comunes i les relaciona
amb les causes que les provoquen.
5. Determinar les malalties infeccioses i les no infeccioses més comunes que
afecten la població, les causes que les provoquen i com es poden prevenir i tractar.
5.1. Distingeix i explica els diferents mecanismes de transmissió de les malalties
infeccioses.
6. Identificar hàbits saludables com a mètode de prevenció de les malalties.
6.1. Coneix i descriu hàbits de vida saludable i els identificant com a mitjà per
promoure la seva salut i la dels altres, proposa mètodes per evitar el contagi i la
propagació de les malalties infeccioses més comunes.
7. Determinar el funcionament bàsic del sistema immunològic, així com les
contínues aportacions de les ciències biomèdiques.
7.1. Explica en què consisteix el procés d’immunitat i valora el paper dels vaccins
com a mètode de prevenció de les malalties.
8. Reconèixer i transmetre la importància que té la prevenció com a pràctica
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habitual i integrada a les seves vides i les conseqüències positives de la donació de
cèl·lules, sang i òrgans.
8.1. Detalla la importància que té per a la societat i per a l’ésser humà la donació
de cèl·lules, sang i òrgans.
9. Investigar les alteracions produïdes per diferents tipus de substàncies
addictives i elaborar propostes de prevenció i control.
9.1. Detecta les situacions de risc per a la salut relacionades amb el
consum de substàncies tòxiques i estimulants com el tabac, l’alcohol, les
drogues, etc.; contrasta els efectes nocius que tenen, i proposa mesures de
prevenció i control.
10. Reconèixer les conseqüències de les conductes de risc en l’individu i en la
societat.
10.1 Identifica les conseqüències de les conductes de risc amb les drogues per a
l’individu i la societat.
11. Reconèixer la diferència entre alimentació i nutrició i diferenciar els principals
nutrients i les funcions bàsiques d’aquests.
11.1. Discrimina el procés de nutrició del d’alimentació. Relaciona cada
nutrient

amb la funció que exerceix a l’organisme i reconeix hàbits

nutricionals saludables.
12. Relacionar les dietes amb la salut a través d’exemples pràctics.
12.1 Dissenya hàbits nutricionals saludables mitjançant l’elaboració de dietes
equilibrades, utilitzant taules amb diferents grups d’aliments amb els nutrients
principals i el valor calòric que tenen.
13. Argumentar la importància d’una bona alimentació i de l’exercici físic per a la
salut.
13.1. Valora una dieta equilibrada per a una vida saludable.
14. Explicar els processos fonamentals de la nutrició utilitzant esquemes gràfics
dels diferents aparells que hi intervenen.
14.1. Determina i identifica, a partir de gràfics i esquemes, els diferents òrgans,
aparells i sistemes implicats en la funció de nutrició i els relaciona amb la seva
contribució al procés.
15. Conèixer quina fase del procés de nutrició duu a terme cada un dels aparells
que hi estan implicats.
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15.1. Reconeix la funció de cada un dels aparells i sistemes en la funció
de nutrició.
16. Indagar sobre les malalties més habituals als aparells relacionats amb la
nutrició i quines són les causes i la manera de prevenir-les.
16.1. Diferencia les malalties més freqüents dels òrgans, aparells i sistemes
implicats en la nutrició i les associa a les causes que les provoquen.
17. Identificar els components dels aparells digestiu, circulatori, respiratori i
excretor i conèixer-ne el funcionament.
17.1. Coneix i explica els components i el funcionament dels aparells
digestiu, circulatori, respiratori i excretor.
18. Reconèixer i diferenciar els òrgans dels sentits i les cures de l’oïda i la vista.
18.1. Especifica la funció de cada un dels aparells i sistemes implicats en la funció
de relació, descriu els processos implicats en la funció de relació i identifica l’òrgan o
l’estructura responsable de cada procés classifica diferents tipus de receptors
sensorials i els relaciona amb els òrgans dels sentits en els quals es troben.
19. Explicar la missió integradora del sistema nerviós davant diferents estímuls i
descriure’n el funcionament.
19.1. Identifica algunes malalties comunes del sistema nerviós i les relaciona amb
les causes que les provoquen, els factors de risc i la forma de prevenir-les.
20. Associar les principals glàndules endocrines amb les hormones que sintetitzen
i la funció que exerceixen.
20.1.Enumera les glàndules endocrines i indica les hormones que segreguen i la
funció que exerceixen.
21. Relacionar funcionalment el sistema neuroendocrí.
21.1. Reconeix algun procés que té lloc en la vida quotidiana en el qual
s’evidencia clarament la integració neuroendocrina.
22. Identificar els principals ossos i músculs de l’aparell locomotor.
22.1. Localitza els principals ossos i músculs del cos humà en esquemes de
l’aparell locomotor.
23. Analitzar les relacions funcionals entre ossos i músculs.
23.1. Distingeix els diferents tipus de músculs segons el tipus de contracció i els
relaciona amb el sistema nerviós que els controla.
24. Detallar quines són i com es prevenen les lesions més freqüents a l’aparell
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locomotor.
24.1. Identifica els factors de risc més freqüents que poden afectar l’aparell
locomotor i els relaciona amb les lesions que produeixen.
25. Indicar els aspectes bàsics de l’aparell reproductor i diferenciar entre
sexualitat i reproducció. Interpretar dibuixos i esquemes de l’aparell reproductor.
25.1. Identifica en esquemes els diferents òrgans de l’aparell reproductor
masculí i del femení i n’especifica la funció.
26. Reconèixer els aspectes bàsics de la reproducció humana i descriure els
esdeveniments fonamentals de la fecundació, l’embaràs i el part.
26.1. Descriu les principals etapes del cicle menstrual i indica quines glàndules i
quines hormones el regulen.
27. Comparar els diferents mètodes anticonceptius, classificar-los segons la seva
eficàcia i reconèixer la importància que tenen alguns en la prevenció de malalties de
transmissió sexual.
27.1.

Discrimina

els

diferents

mètodes

d’anticoncepció

humana;

categoritza les principals malalties de transmissió sexual i argumenta sobre
com prevenir-les.
28. Recopilar informació sobre les tècniques de reproducció assistida i de
fecundació in vitro per argumentar el benefici que va suposar aquest avenç científic
per a la societat.
28.1. Identifica les tècniques de reproducció assistida més freqüents.
29. Valorar i considerar la seva pròpia sexualitat i la de les persones que
l’envolten i transmetre la necessitat de reflexionar, debatre, respectar i compartir.
29.1. Exerceix, decideix i defensa responsablement la seva sexualitat i la de les
persones que l’envolten.
BLOC 6. ELS ECOSISTEMES
1.

Diferenciar

els

diversos

components

d’un

ecosistema.

Identificar

les

característiques dels principals tipus d’ecosistemes de les Illes Balears.
1.1.Identifica els diferents components d’un ecosistema.
2. Identificar en un ecosistema els factors desencadenants de desequilibris i
establir estratègies per restablir-ne l’equilibri.
2.1.Reconeix i enumera els factors desencadenants de desequilibris en un
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ecosistema.
3. Reconèixer i difondre accions que afavoreixen la conservació del medi ambient.
3.1. Selecciona accions que prevenen la destrucció del medi ambient.
4. Analitzar els components del sòl i esquematitzar les relacions que s’estableixen
entre aquests.
4.1. Reconeix que el sòl és el resultat de les interaccions entre els components
biòtics i els abiòtics i indica alguna interacció.
5. Valorar la importància del sòl i els riscs que comporta sobreexplotar-lo,
degradar-lo o perdre’l.
5.1. Reconeix la fragilitat del sòl i valora la necessitat de protegir-lo.
BLOC 7. EQUIP DE RECERCA
1. Planejar, aplicar i integrar les destreses i les habilitats pròpies del treball
científic.
1.1. Integra i aplica les destreses pròpies del mètode científic.
2. Elaborar hipòtesis i contrastar-les a través de l’experimentació o l’observació i
l’argumentació.
2.1. Utilitza arguments i justifica les hipòtesis que proposa.
3. Utilitzar fonts d’informació variada, discriminar la informació i prendre
decisions sobre aquesta i els mètodes emprats per obtenir-la.
3.1. Utilitza diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per elaborar i
presentar la seva recerca.
4. Valorar i respectar la feina individual i en equip i participar-hi.
4.1. Valora i respecta la feina individual i en grup i hi participa.
5. Exposar i defensar en públic el projecte de recerca.
5.1. Dissenya petits treballs de recerca sobre animals i/o plantes, els ecosistemes
del seu entorn o l’alimentació i la nutrició humanes per presentar-los i defensar-los a
l’aula.
5.2. Expressa les conclusions de la seva recerca amb precisió i coherència, tant
oralment com per escrit.
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6.2. Criteris de qualificació per nivells.
L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:
- Proves o exàmens:Es farà un examen després de cada unitat o bloc temàtic.
- Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el
professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú, normalment el dia de
l'examen o durant els desdoblaments. Del quadern s’avaluaran els següents punts:
presentació, estructura, neteja i correcció de les activitats, correcció dels continguts i
resums, esquemes i dibuixos realitzats al llarg de la unitat.
- Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la
feina realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.
- Treballs i activitats: Al llarg del curs es podran realitzar activitats i treballs, en
grup o individuals, que es puntuaran. En els treballs es tindran en compte els
continguts de la matèria, el format de presentació i l'ortografia. En el cas de primer
s'avaluaran també els projectes que es realitzin en determinades unitats didàctiques.
Expressió oral: Es valorarà l'explicació de l'activitat que l'alumnat realitzi a la
pissarra i l'explicació dels treballs.

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació
Nombre mínim de parcials per avaluació

2

Exàmens, exercicis teòrics...

70,00%

Pràctica, entrega de quadern, tasques...

20,00%

Actitud

10,00%

Correcció lingüística

*

* La correcció lingüística es valorarà mitjançant els exàmens i treballs a entregar de la
següent manera:
- Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes
d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.
- Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la
nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres
mancances a nivell de redacció.
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Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir
millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.
Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats anteriors haurà de
ser igual o superior a 3.
En el cas que una unitat didàctica es desenvolupi seguint la metodologia de treball
per projectes l'avaluació de les activitats del projecte, el seu producte final i la prova
escrita s'inclouran dins l'apartat anterior d'Exàmens (70%).
Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica s'obtingui una
qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts
per a poder fer mitjana.
Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final 
de
les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada
avaluació sigui igual o superior a 4.
RECUPERACIONS:
JUNY
* Es farà una recuperació una recuperació global al mes de juny per a les alumnes
que duguin 2 o més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès només una
avaluació es podrà recuperar aquesta.
* Consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs, de
manera que es mantindran els percentatges esmentats anteriorment.
SETEMBRE
* Per als alumnes que no superin l'assignatura al juny hi haurà una recuperació en
el mes de setembre, que consistirà en una prova escrita (70% de la nota final) i en
l'entrega d'una feina d'estiu (30%).
6.3. Procediments d'avaluació.
Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament – aprenentatge aplicats
seran els següents:
L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació
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numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un bon
aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer mitjançant la revisió d’informacions
del curs anterior, quan sigui possible, juntament amb l’execució d’una prova inicial
escrita (individual o en grup).
Després de cada unitat didàctica el professor valorarà els resultats dels
exàmens, l'estat del quadern de l'alumne i les tasques diàries. En cas que es detectin
mancances en algun alumne concret el professor informarà els pares de l'alumne
mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast (agenda, telèfon, entrevista
personal...) i s'intentarà aconseguir la col·laboració per part de la família. També es
valorarà la possibilitat d'aplicar alguna mesura de reforç educatiu o, en darrera
instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada al seu nivell competencial (sempre amb
l'assessorament del departament d'Orientació). Si les mancances es detecten en un
grup d'alumnes el professor valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.
Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats obtinguts i
proposarà les mesures correctores que consideri oportunes per millorar el rendiment
del grup.
6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.
Els alumnes que duguin pendent l'assignatura de Biologia i geologia de primer d'ESO
la podran recuperar en la convocatòria ordinària mitjançant la realització d'una prova
escrita i l'entrega d'una tasca. La qualificació s'obtindrà de la següent manera:
Examen de recuperació de pendent

70%

Tasca de recuperació

30%

En cas de no recuperar, l'alumne es podrà presentar a la convocatòria extraordinària
de setembre, en la que es realitzarà també una prova escrita i s'haurà d'entregar una
feina. Per a la qualificació es mantindran els percentatges de la convocatòria ordinària
(70% la prova escrita i 30% la feina de setembre).
6.5. Criteris de promoció.
En finalitzar el curs de tercer d'ESO l'equip docent és el que ha de prendre la
decisió sobre la promoció de curs dels alumnes. D'acord amb la normativa vigent, els
alumnes promocionen de curs si han superat totes les matèries cursades i quan
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tinguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, sempre i quan no
siguin matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.
L’equip docent pot decidir la promoció excepcional d’un alumne amb avaluació
negativa en tres matèries quan es donin conjuntament les condicions següents:
- Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament
matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.
- Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació
negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives
favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
- Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el
consell orientador a què fa referència l’article 18.5 de D34/2015.
Es pot autoritzar de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació
negativa

en

dues

matèries

que

siguin

matemàtiques

i

llengua

catalana

o

matemàtiques i llengua castellana de forma simultània quan l’equip docent consideri
que l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de
recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica, i sempre que
s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell
orientador a què fa referència l’article 18.5 de D34/2015.
7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).
Des de la matèria de Biologia i geologia es treballarà la comprensió lectora,
l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació i
la comunicació, així com l'educació cívica.
D'altra banda, el fet de treballar en equip, tal i com es fa habitualment en l'àrea de
ciències i en especial en els projectes de recerca de diferents unitats didàctiques,
permetrà fomentar el desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva
entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de actuació violenta.
D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i
de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com
evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin
discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la
prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,
familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la
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igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les
persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.
L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin
desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,
la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides
on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir
una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa
l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el
coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte
per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de
prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.
D'altra banda, i en el cas de la matèria de Biologia i geologia per al curs que fa
referència aquesta programació didàctica (tercer d'ESO), serà fonamental l'educació
per la salut, amb la promoció d'hàbits d'alimentació saludables, la prevenció de
trastorns alimentaris i l'educació sexual, fent especial esment a les malalties de
transmissió sexual i la seva prevenció.
8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament
de les competències clau a les matèries.
Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències:
a) Comunicació lingüística
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’adquisició i l’ús adequat del llenguatge de la ciència, imprescindible per descriure
fets i fenòmens del món natural.
— La comprensió de textos i informacions de caràcter científic bàsic i la distinció de les
idees essencials de les secundàries.
— L’elaboració d’exposicions orals i escrites coherents i sintàcticament i lèxicament
correctes a l’hora de fer comentaris de textos científics, proposar hipòtesis,
argumentar proves, definir conceptes, etc.
— El manteniment d’una actitud favorable cap a la lectura mitjançant la utilització de
textos relacionats amb la ciència propers als interessos dels alumnes.
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b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’aplicació del raonament matemàtic amb la finalitat de resoldre diversos problemes
relacionats amb la biologia i la geologia.
— La comprensió de la informació presentada en format numèric o gràfic.
—

L’organització

i

la

representació

de

la

informació

utilitzant

procediments

matemàtics.
— La comprensió dels conceptes científics i tècnics i de les teories científiques
bàsiques i el reconeixement de la recerca com una forma de construir el coneixement
al llarg de la història.
— La resolució de problemes relacionats amb el món natural.
— La utilització del mètode científic amb la identificació de problemes, l’observació, el
contrast hipòtesis i les conclusions, amb l’objectiu de fer prediccions i prendre
decisions.
— La valoració del coneixement científic i la seva capacitat d’aportar millores a la
societat.
— La valoració crítica de l’impacte físic i social de les activitats humanes.
— La implicació en l’ús responsable dels recursos naturals, així com en la conservació
del medi ambient.
— La utilització i la manipulació d’eines tecnològiques (microscopis, lupes binoculars,
balances de precisió, sistemes electrònics diversos, etc.) per obtenir informació o
dades.
— L’adquisició de pautes de vida saludable a partir del coneixement del funcionament
del cos humà.

c) Competència digital
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’ús segur i crític de les TIC per al treball científic.
— La utilització de les TIC per obtenir, emmagatzemar, processar, presentar i
intercanviar informació relacionada amb la biologia i la geologia.
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— La utilització de les TIC perquè puguin interactuar professors amb alumnes i
alumnes entre si (aula virtual, Moodle, blogs, etc.).
— El desenvolupament de la capacitat de seleccionar la informació de manera crítica
considerant la fiabilitat de les fonts científiques de les quals prové.

d) Aprendre a aprendre
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
—

L’habilitat

per iniciar l’aprenentatge i persistir-hi, per organitzar el propi

aprenentatge i per gestionar el temps i la informació de forma eficaç, ja sigui
individualment o en grups.
— La presa de consciència del mateix alumne sobre el que sap, així com sobre el que
ha d’aprendre.
— La determinació de les necessitats d’aprenentatge de l’alumne a fi d’esbrinar les
oportunitats

disponibles

per

ser

capaç

de

superar

els

obstacles

i

culminar

l’aprenentatge amb èxit.
— L’adquisició d’estratègies per planificar l’execució d’una tasca i per supervisar-la i
avaluar-la.
— L’adquisició, el processament i l’assimilació de nous coneixements i capacitats.
— La curiositat per aprendre basada en la percepció que l’alumne té de l’entorn.
e) Competències socials i cíviques
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El coneixement de la dimensió social i ètica dels avenços científics i tecnològics i
dels debats que han sorgit sobre alguns d’aquests avenços, a fi que els alumnes
entenguin l’evolució de la humanitat i es formin com a ciutadans amb opinió pròpia i
capacitat per participar en les decisions que afecten la societat.
— La valoració de la importància que té per a la humanitat conèixer els éssers vius,
els sistemes terrestres i l’Univers.
— L’avaluació de les conseqüències dels estils de vida, a fi d’assumir la responsabilitat
que comporten i exercir una ciutadania activa compatible amb els principis del
desenvolupament sostenible i el manteniment de la salut.
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— L’alfabetització científica i tecnològica per adquirir opinions pròpies i fonamentades,
per poder participar en les principals controvèrsies de la societat actual.

f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El desenvolupament dels projectes amb responsabilitat, mostrant iniciativa i
creativitat, planificant-los adequadament i aprenent dels errors.
— La creativitat, la innovació i l’assumpció de riscs, així com l’habilitat per planificar i
gestionar projectes amb la finalitat d’assolir objectius.

g) Consciència i expressions culturals
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El coneixement del patrimoni natural, la dimensió cultural de la ciència i l’aportació
de les diferents cultures a l’evolució del progrés de la humanitat.
— L’adquisició de recursos per dur a terme tasques amb pulcritud i criteri estètic.
— L’apreciació dels valors estètics i culturals del patrimoni natural.
— La valoració de la importància de les persones que han fet possible l’evolució del
pensament científic com a part de la cultura.
A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria de
Biologia i geologia de tercer d'ESO en el nostre centre:
COMPETÈNCIA CLAU

COM ES TREBALLA

Comunicació

Es treballa mitjançant:

lingüística

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i
qüestions

relacionades

amb

les

diferents

unitats

didàctiques.
- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part
del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).
- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la
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correcció

ortogràfica

i

gramatical

i

la utilització del

vocabulari específic amb propietat.
- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin
petites tasques diàries o treballs més elaborats, de manera
individual o conjunta.
Competència

Es treballa mitjançant:

matemàtica i

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

competències

(percentatges

bàsiques en ciència i

mides de cèl·lules i orgànuls, etc.).

tecnologia

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar

d'aigua en els organismes vius,

dades sobre diferents variables (variació de la
concentració de substàncies a la sang, etc.), així
com la seva interpretació.
- La realització de càlculs matemàtics bàsics (mides
cel·lulars...) i l'aplicació de fórmules senzilles.
- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques
(microscopis,

lupes

binoculars,

balances

de

precisió, etc.) i l'aplicació del mètode científic amb
l'objectiu de fer prediccions i prendre decisions.
Competència digital

Es treballa mitjançant:
- La recerca, contrast i selecció d'informació de
manera crítica mitjançant diverses fonts i mitjans
digitals.
- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar
produccions

escrites

(documents

de

text,

presentacions digitals...).
- L'elaboració de material digital amb aplicacions
online (Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).
-

La

utilització

d'ordinadors

personals/aula

informàtica.
- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina
per a fomentar la comunicació entre professorat i
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alumnat.
Aprendre a aprendre

Es treballa mitjançant:
- La presa de consciència per part de l'alumnat del
què sap i del què ha d'aprendre.
- El fet de potenciar l'organització del propi procés
d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines
(autoregulació).
- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma
responsable i la revisió conjunta (de vegades en
equip) de les proves escrites.
-

L'ús

d'habilitats

i

tècniques

d'aprenentatge

relacionades amb la síntesi i organització de la
informació (mapes conceptuals, esquemes, etc.).
- Aplicació del treball cooperatiu.
Competències

Es treballa mitjançant:

socials i cíviques

- El coneixement dels avenços científics i de la seva
influència social i ètica, per tal d'aconseguir que els
alumnes siguin ciutadans actius amb opinió crítica.
- La valoració dels diferents estils de vida i de les
seves

conseqüències

desenvolupament

per

tal

sostenible

de
i

promoure

hàbits

de

el

vida

saludables.
- Aplicació de treball en equips cooperatius.
Sentit d’iniciativa
i

esperit

emprenedor

Es treballa mitjançant:
- La realització de projectes on es fomenta la seva
responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin
individuals o en grup.
- La planificació, en la mesura del possible, del seu
propi procés d'aprenentatge.

Consciència

i

Es treballa mitjançant:
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expressions

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el

culturals

més proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta,
etc.) i la valoració positiva del seus valors estètics,
naturals i culturals.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.
9.1. Plans d'actuació
En tots els grups de 3r d'ESO de la matèria de Biologia hi ha, com s’ha esmentant
anteriorment, una hora setmanal desdoblada amb un altre professor de la matèria.
Aquesta hora s’aprofita per a la realització de pràctiques en el laboratori: la meitat del
grup du a terme experiències de laboratori, mentre que la resta realitza activitats de
reforç i consolidació en un grup més reduït, amb la qual cosa s'aconsegueix una
atenció més individualitzada per a tots els alumnes i fer el seguiment dels alumnes
amb necessitats educatives especials. D’altra banda, quan no hi hagi pràctiques de
laboratori s’aprofita aquest suport setmanal per a tenir dos professors dins l’aula i així
atendre els alumnes amb més dificultats per a seguir la matèria, en especial els
alumnes amb necessitats educatives especials comentats abans.
9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.
Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es
realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i
d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als
alumnes NEE, els alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin les 2
llengües oficials, i/o els alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més cursos i
un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es faran
adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per
considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir dels
estàndards d’aprenentatge marcats com a mínims per al seu nivell en aquesta
programació s'elaboraran els objectius adaptats que permetran decidir si supera la
matèria o no.
D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes
pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar
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adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a
alumnat NO NESE elaborat pel centre.
9.3. Mesures individuals de suport
Es realitzaran les adaptacions no significatives i significatives tenint en compte la
relació d'alumnes NESE proporcionada pel departament d'Orientació. D'altra banda, a
mesura que es vagin detectant dificultats en alumnes no diagnosticats com a NESE es
derivaran a Orientació per a la seva valoració i es realitzaran les adaptacions
curriculars necessàries.
10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.
Activitats complementàries
Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat
1a Avaluació

Preu

2a

Preu

3a Avaluació

Preu

Xerrada al centre
“Estima la teva illa”

Gratuïta

avaluació
Sortida

Bus

senderisme

subvencionat

camí vell de

per

Pollença-Lluc

l’Ajuntament

(APS Serra

d’Alcúdia

Tramuntana)

(medi
ambient)

La sortida del camí vell de Pollença a Lluc es durà terme de forma coordinada amb el
departament d'Educació Física.
També està es preveuen possibles sortides per a la realització de la recollida de dades
per al projecte de centre SOCLIMPACT-VENOM. Aquestes sortides es realitzaran a una
platja del municipi d’Alcúdia.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: Biologia i geologia 3rESO PMAR
1. Seqüenciació de continguts per cursos.
BLOC 1. HABILITATS, DESTRESES I ESTRATÈGIES. METODOLOGIA CIENTÍFICA
- La metodologia científica. Característiques bàsiques.
- L’experimentació en biologia i geologia: obtenció i selecció d’informació a partir
de la selecció i la recollida de mostres del medi natural.
BLOC 4. LES PERSONES I LA SALUT. PROMOCIÓ DE LA SALUT
- Nivells d’organització de la matèria viva.
- Organització general del cos humà: cèl·lules, teixits, òrgans, aparells i sistemes
- La salut i la malaltia. Malalties infeccioses i no infeccioses. Higiene i prevenció.
- Sistema immunitari. Vaccins. Els trasplantaments i la donació de cèl·lules, sang
i òrgans.
- Les substàncies addictives: el tabac, l’alcohol i altres drogues. Problemes
associats.
- Nutrició, alimentació i salut.
- Els nutrients, els aliments i hàbits alimentaris saludables. Trastorns de la
conducta alimentària.
- La funció de nutrició. Anatomia i fisiologia dels aparells digestiu, respiratori,
circulatori i excretor. Alteracions més freqüents, malalties associades, prevenció
d’aquestes i hàbits de vida saludables.
- La funció de relació. Sistema nerviós i sistema endocrí.La coordinació.
- Organització i funció del sistema nerviós. Principals alteracions i prevenció
d’aquestes.
- Òrgansdels sentits: estructura i funció, cura i higiene.
- El sistema endocrí: glàndules endocrines i funcionament d’aquestes. Les
principals alteracions.
- L’aparell locomotor. Organització i relacions funcionals entre ossos i músculs.
Prevenció de lesions.
- La reproducció humana. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor. Canvis
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físics i psíquics en l’adolescència.
- El cicle menstrual. Fecundació, embaràs i part. Anàlisi dels diferents mètodes
anticonceptius. Tècniques de reproducció assistida. Les malalties de transmissió
sexual i formes de prevenir-les.
- La resposta sexual humana.
- Sexe i sexualitat. Salut i higiene sexuals
BLOC 6. ELS ECOSISTEMES
- Ecosistema: identificació dels components.
- Factors abiòtics i biòtics als ecosistemes.
- Ecosistemes aquàtics.
- Ecosistemes terrestres.
- Factors desencadenants de desequilibris als ecosistemes.
- Accions que afavoreixen la conservació del medi ambient.
- El sòl com a ecosistema.
- Tipus d’ecosistemes més representatius de les Illes Balears.
BLOC 7. PROJECTE DE RECERCA
- Projecte de recerca en equip
El bloc 7 es treballarà de manera transversal en ambdós cursos, mitjançant petits
projectes d'investigació.
2. Objectius específics de l'àrea.
1. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de la biologia i la
geologia

per

interpretar els fenòmens naturals i per analitzar i valorar les

repercussions del desenvolupament científic i tècnic i les aplicacions d’aquest
desenvolupament.
2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de les ciències, com
ara la discussió de l’interès dels problemes plantejats, la formulació d’hipòtesis,
l’elaboració d’estratègies de resolució i de dissenys experimentals, l’anàlisi de
resultats, la consideració de les aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat i la
recerca de coherència global.

IES Port d'Alcúdia. Curs 2019-2020
Programació didàctica. Departament de Biologia i geologia
3. Entendre i expressar la informació científica utilitzant correctament el llenguatge
oral i l’escrit; elaborar i interpretar diagrames, gràfics, taules, mapes i altres models
de

representació,

i

utilitzar

expressions

matemàtiques

elementals

per

poder

comunicar-se en l’àmbit de la ciència.
4. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diferents fonts, incloses les
TIC, i valorar-ne el contingut per fonamentar i orientar treballs sobre aquests temes.
5. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement de la biologia i la
geologia per analitzar qüestions científiques individualment o en grup.
6. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i
comunitària i facilitar estratègies que permetin afrontar els riscs de la societat actual
en aspectes relacionats amb l’alimentació, el consum, les drogodependències i la
sexualitat.
7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de la biologia i la
geologia per satisfer les necessitats humanes i participar en la necessària presa de
decisions sobre problemes locals i globals.
8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i
el medi ambient, així com la necessitat cercar i aplicar solucions adequades per
avançar cap a la sostenibilitat, fent atenció als problemes amb què es troba avui la
humanitat, especialment els que afecten més directament les Illes Balears.
9. Reconèixer el caràcter provisional i creatiu de la biologia i la geologia, així com
les aportacions que han fet al pensament humà al llarg de la història, i apreciar-ne els
grans debats per superar els dogmatismes i les revolucions científiques que han
marcat l’evolució cultural.
10. Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i ser conscients de la
necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de forma sostenible, així com de la
importància de promoure’l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a
conservar-lo.
11. Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi de
les Illes Balears i d’altres àmbits geogràfics d’abast més ampli i utilitzar-los per
fonamentar valors, actituds i comportaments favorables a la conservació dels recursos
i la millora de la qualitat ambiental.
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3. Orientacions metodològiques:
- Mètodes i propostes didàctiques.
La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i
adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament
relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que impliquen
desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca i
d’investigació

i

l’ús

habitual

de

les

tecnologies

de

l'informació

i

la

comunicació. Entre les activitats que s'empraran, destacar el mètode d’aprenentatge
basat en problemes, les explicacions col·lectives, les activitats en grup petit, la feina
individualitzada, la feina al laboratori, les activitats al medi natural i l’ús de les
tecnologies de l'informació i la comunicació per facilitar la interacció alumne/professor.
D'altra banda, es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de
manifest les relacions amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la realitat.
A més, en determinades unitats didàctiques es treballarà amb la metodologia per
projectes, la qual suposa que els alumnes facin feina en grups petits i el professor
faci de mediador i facilitador de tot el procés. Durant el desenvolupament d’aquesta
metodologia els alumnes aconsegueixen comprendre la importància de fer feina
cooperativament, desenvolupen habilitats d’anàlisi i síntesi de la informació i
assoleixen,

en

definitiva,

les

competències

clau

necessàries.

L'enfocament

multidisciplinar d'aquesta metodologia farà que per a determinades activitats es
necessiti la col·laboració de professors de diferents departaments.
Així, pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell es
tindran en compte tres aspectes rellevants:
* Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de cada
unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un enfocament
totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i la comprensió
dels temes científics.
* Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de
l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.
* Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball
pràctic i de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements
científics i d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.
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D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells
conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti
als alumnes relacionar la biologia amb qüestions científiques que corresponen
a l'actualitat i al seu entorn més proper. Això permet que l’aprenentatge dels
coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i sigui útil per entendre
millor el món que envolta els alumnes.
En la matèria de Biologia i geologia de 3r d'ESO es treballarà a classe amb
fotocòpies o fitxes de consulta i activitats, la pissarra digital i la tauleta personal de
l’alumne, així com amb el quadern d'activitats (llibreta personal on es faran els
resums, esquemes i activitats). També es podrà fer servir el grup de Google
classroom per enllaços, activitats interactives o entrega de tasques.
El dibuix, les il·lustracions i les animacions són un element actiu a les classes que
afavoreixen la retenció de coneixements. És per això que sempre que sigui possible es
faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius de la
matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa.
Es disposa també d'una de les dues/tres sessions setmanals a l'aula específica (a
coordinar amb Física i química), el laboratori, que es dedicarà al treball pràctic
experimental. S'ha d'orientar l'alumnat i exigir-li que utilitzi adequadament el
material i els instruments de mesura més freqüents, així com que adopti les mesures
de seguretat necessàries en la seva manipulació i que tingui cura de netejar-los. La
coordinació amb Física i química de 3r d'ESO es deu a que una de les hores de
lliure disposició del centre s'ha donat de forma compartida a ambdues
matèries, de forma que durant la primera meitat del curs Biologia i geologia disposa
de 3 sessions setmanals (mentre que Física i química només en té dues) i la segona
part del curs Biologia passa a tenir-ne només dues (i Física i química en fa tres).
S'inclouran

també

treballs

experimentals

o

d’investigació

per

resoldre

problemes mitjançant l’ús del mètode científic i formar als alumnes en la recerca
d’informació. Es realitzaran projectes de recerca o metodologia per projectes a
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diferents unitats didàctiques, tot i que també es realitzarà un projecte de recerca com
a tal a cada un dels dos nivells.
Algunes unitats es treballaran seguint la metodologia per projectes, tot i que seran
exclusivament d’àmbit científic. En aquest cas, l’avaluació de les tasques del projecte
es tindrà en compte dins el percentatge d’exàmens (70% de la nota de la unitat).
- Materials i recursos didàctics.
Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els
alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per això
es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels alumnes i permeten
connectar els continguts científics amb la realitat més propera de l'alumne. Entre ells,
destacar:
* Material audiovisual (pissarra digital, pel·lícules, documentals).
* Material TIC (tauletes personals dels alumnes, aules virtuals com el Google
Classroom, recursos en xarxa (vídeos, animacions, enllaços interactius, etc.).
* Material de laboratori (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics,
reactius químics, etc.)
* Material bibliogràfic (guies de camp, llibres de consulta, etc.).
* Fitxes de treball, guions de pràctiques, guions per a sortides al medi natural.

Materials didàctics
Nivell 3r ESO
Llibre de text

Dossier i fitxes preparats pel departament. Google sites per a
determinades unitats didàctiques.

Altres recursos

- Tauleta personal de l’alumne (o Chromebook en el cas
dels alumnes repetidors).
- Quadern grapat de quadres mida DINA4 o arxivador
amb fundes.
- Grup de Google Classroom.
- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o
de la premsa.
- Vídeos didàctics de contingut científic.
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- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.
- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la
matèria.
- Material de laboratori.
- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.
- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la
biblioteca del centre o al departament.

4. Temporalització.

Distribució dels continguts 3rESO
1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

UD 1. Com com per dintre?

UD 4. Cas 2: Residència

UD 7. Cas 5: Residència a

Pneumologia

Neurologia i endocrinologia

(Aparell respiratori)

(Sistema nerviós i endocrí)

UD 2. Benvinguts a

UD 5. Cas 3: Residència a

UD 8. La reproducció

l’Hospital del Port d’Alcúdia

Cardiologia

humana

(UD 2. Salut i malaltia)

(aparell circulatori i sistema

(Aparells reproductors)

(UD 1.El cos humà

limfàtic)
Comencem el MIR:
UD 3. Cas 1. Residència a
digestiu

UD 6. Cas 4: Residència a
Urologia
(Aparell excretor)

(Nutrició. Aparell digestiu

Projecte SOCLIMPACT
Afectarà el canvi climàtic a
les platges d'Alcúdia?
(Ecosistemes)

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.
Un aspecte molt important a considerar en les classes la matèria de biologia i
geologia és el de l’atenció a la diversitat. La planificació d’una activitat en l’aula ha
d’atendre els alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen
dificultats, de manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats
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individuals de tots i totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes
matèries dins de la mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els
alumnes arribaran al mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els
temes. En aquest sentit, el diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un
paper fonamental
Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un
grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tots els
alumnes i aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada
unitat didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar
els coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més
dificultats. I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats
d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu
aprenentatge.
D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de
suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no
significatives)

que

siguin

departament

d'Orientació,

necessàries,
amb

la

amb

finalitat

el

suport

que

i

puguin

l'assessorament
assolir

el

del

màxim

desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius
establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.
5.1. Desdoblaments
El curs de 3rESO de PMAR no té desdoblament de Física i química perquè es tracta
d’un grup poc nombrós, en el qual un sol professor pot atendre perfectament les
necessitats específiques de cada alumne.
5.2. Mesures de reforç i ampliació.
El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que
permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els
mateixos i mateixes alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha
comentat anteriorment, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre
es farà un repàs exhaustiu just abans de l'examen o prova escrita. Les activitats
d'ampliació podran tenir en compte aspectes transversals del currículum i atendre

IES Port d'Alcúdia. Curs 2019-2020
Programació didàctica. Departament de Biologia i geologia
aquells alumnes que hagin assolit els objectius i continguts de la unitat més
ràpidament que la resta, mantenint així la seva motivació.

6. Avaluació.
6.1. Criteris d'avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluables
Es marquen els estàndards d'aprenentatge mínims amb negreta.
BLOC 1. HABILITATS, DESTRESES I ESTRATÈGIES. METODOLOGIA CIENTÍFICA
1. Utilitzar adequadament el vocabulari científic en un context precís i adequat al
seu nivell.
1.1. Identifica els termes més freqüents del vocabulari científic i
s’expressa de forma correcta tant oralment com per escrit.
2. Cercar, seleccionar i interpretar la informació de caràcter científic i utilitzar
aquesta informació per formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i
argumentar sobre problemes relacionats amb el medinatural i la salut.
2.1. Cerca, selecciona i interpreta la informació de caràcter científic a
partir de la utilització de diverses fonts.
2.2. Transmet la informació seleccionada de manera precisa utilitzant diversos
suports.
2.3. Utilitza la informació de caràcter científic per formar-se una opinió pròpia i
argumentar sobre problemes relacionats.
3. Fer un treball experimental amb l’ajuda d’un guió de pràctiques de laboratori o
de camp, descriure’n l’execució i interpretar-ne els resultats.
3.1. Coneix i respecta les normes de seguretat al laboratori i té cura dels
instruments i del material emprat.
3.2. Desenvolupa amb autonomia la planificació del treball experimental, utilitza
tant instruments òptics de reconeixement com material bàsic de laboratori, argumenta
el procés experimental seguit, descriu les seves observacions i interpreta els resultats
del treball.
BLOC 4. LES PERSONES I LA SALUT. PROMOCIÓ DE LA SALUT.
1.Catalogar els diferents nivells d’organització de la matèria viva —cèl·lules,
teixits, i aparells o sistemes— les principals estructures cel·lulars i les funcions que
tenen.
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1.1 Interpreta els diferents nivells d’organització en l’ésser humà i cerca
la relació que hi ha entre aquests, diferencia els diversos tipus cel·lulars i
descriu la funció dels orgànuls més importants.
2. Diferenciar els teixits més importants de l’ésser humà i la funció que tenen.
Reconeix els principals teixits que conformen el cos humà i hi associa la funció
que tenen.
2.1. Reconeix els principals teixits que conformen el cos humà i hi associa la
funció que tenen.
3. Descobrir, a partir del coneixement dels conceptes de salut i malaltia, els
factors que els determinen.
3.1. Argumenta les implicacions que tenen els hàbits per a la salut i
justifica

amb

exemples

les

tries

que

fa

o

pot

fer

per

promoure-la

individualment i col·lectivament.
4. Classificar les malalties i valorar la importància dels estils de vida per
prevenir-les.
4.1. Reconeix les malalties i les infeccions més comunes i les relaciona
amb les causes que les provoquen.
5. Determinar les malalties infeccioses i les no infeccioses més comunes que
afecten la població, les causes que les provoquen i com es poden prevenir i tractar.
5.1. Distingeix i explica els diferents mecanismes de transmissió de les malalties
infeccioses.
6. Identificar hàbits saludables com a mètode de prevenció de les malalties.
6.1. Coneix i descriu hàbits de vida saludable i els identificant com a mitjà per
promoure la seva salut i la dels altres, proposa mètodes per evitar el contagi i la
propagació de les malalties infeccioses més comunes.
7. Determinar el funcionament bàsic del sistema immunològic, així com les
contínues aportacions de les ciències biomèdiques.
7.1. Explica en què consisteix el procés d’immunitat i valora el paper dels vaccins
com a mètode de prevenció de les malalties.
8. Reconèixer i transmetre la importància que té la prevenció com a pràctica
habitual i integrada a les seves vides i les conseqüències positives de la donació de
cèl·lules, sang i òrgans.
8.1. Detalla la importància que té per a la societat i per a l’ésser humà la donació

IES Port d'Alcúdia. Curs 2019-2020
Programació didàctica. Departament de Biologia i geologia
de cèl·lules, sang i òrgans.
9. Investigar les alteracions produïdes per diferents tipus de substàncies
addictives i elaborar propostes de prevenció i control.
9.1. Detecta les situacions de risc per a la salut relacionades amb el
consum de substàncies tòxiques i estimulants com el tabac, l’alcohol, les
drogues, etc.; contrasta els efectes nocius que tenen, i proposa mesures de
prevenció i control.
10. Reconèixer les conseqüències de les conductes de risc en l’individu i en la
societat.
10.1 Identifica les conseqüències de les conductes de risc amb les drogues per a
l’individu i la societat.
11. Reconèixer la diferència entre alimentació i nutrició i diferenciar els principals
nutrients i les funcions bàsiques d’aquests.
11.1. Discrimina el procés de nutrició del d’alimentació. Relaciona cada
nutrient

amb la funció que exerceix a l’organisme i reconeix hàbits

nutricionals saludables.
12. Relacionar les dietes amb la salut a través d’exemples pràctics.
12.1 Dissenya hàbits nutricionals saludables mitjançant l’elaboració de dietes
equilibrades, utilitzant taules amb diferents grups d’aliments amb els nutrients
principals i el valor calòric que tenen.
13. Argumentar la importància d’una bona alimentació i de l’exercici físic per a la
salut.
13.1. Valora una dieta equilibrada per a una vida saludable.
14. Explicar els processos fonamentals de la nutrició utilitzant esquemes gràfics
dels diferents aparells que hi intervenen.
14.1. Determina i identifica, a partir de gràfics i esquemes, els diferents òrgans,
aparells i sistemes implicats en la funció de nutrició i els relaciona amb la seva
contribució al procés.
15. Conèixer quina fase del procés de nutrició duu a terme cada un dels aparells
que hi estan implicats.
15.1. Reconeix la funció de cada un dels aparells i sistemes en la funció
de nutrició.
16. Indagar sobre les malalties més habituals als aparells relacionats amb la
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nutrició i quines són les causes i la manera de prevenir-les.
16.1. Diferencia les malalties més freqüents dels òrgans, aparells i sistemes
implicats en la nutrició i les associa a les causes que les provoquen.
17. Identificar els components dels aparells digestiu, circulatori, respiratori i
excretor i conèixer-ne el funcionament.
17.1. Coneix i explica els components i el funcionament dels aparells
digestiu, circulatori, respiratori i excretor.
18. Reconèixer i diferenciar els òrgans dels sentits i les cures de l’oïda i la vista.
18.1. Especifica la funció de cada un dels aparells i sistemes implicats en la funció
de relació, descriu els processos implicats en la funció de relació i identifica l’òrgan o
l’estructura responsable de cada procés classifica diferents tipus de receptors
sensorials i els relaciona amb els òrgans dels sentits en els quals es troben.
19. Explicar la missió integradora del sistema nerviós davant diferents estímuls i
descriure’n el funcionament.
19.1. Identifica algunes malalties comunes del sistema nerviós i les relaciona amb
les causes que les provoquen, els factors de risc i la forma de prevenir-les.
20. Associar les principals glàndules endocrines amb les hormones que sintetitzen
i la funció que exerceixen.
20.1.Enumera les glàndules endocrines i indica les hormones que segreguen i la
funció que exerceixen.
21. Relacionar funcionalment el sistema neuroendocrí.
21.1. Reconeix algun procés que té lloc en la vida quotidiana en el qual
s’evidencia clarament la integració neuroendocrina.
22. Identificar els principals ossos i músculs de l’aparell locomotor.
22.1. Localitza els principals ossos i músculs del cos humà en esquemes de
l’aparell locomotor.
23. Analitzar les relacions funcionals entre ossos i músculs.
23.1. Distingeix els diferents tipus de músculs segons el tipus de contracció i els
relaciona amb el sistema nerviós que els controla.
24. Detallar quines són i com es prevenen les lesions més freqüents a l’aparell
locomotor.
24.1. Identifica els factors de risc més freqüents que poden afectar l’aparell
locomotor i els relaciona amb les lesions que produeixen.
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25. Indicar els aspectes bàsics de l’aparell reproductor i diferenciar entre
sexualitat i reproducció. Interpretar dibuixos i esquemes de l’aparell reproductor.
25.1. Identifica en esquemes els diferents òrgans de l’aparell reproductor
masculí i del femení i n’especifica la funció.
26. Reconèixer els aspectes bàsics de la reproducció humana i descriure els
esdeveniments fonamentals de la fecundació, l’embaràs i el part.
26.1. Descriu les principals etapes del cicle menstrual i indica quines glàndules i
quines hormones el regulen.
27. Comparar els diferents mètodes anticonceptius, classificar-los segons la seva
eficàcia i reconèixer la importància que tenen alguns en la prevenció de malalties de
transmissió sexual.
27.1.

Discrimina

els

diferents

mètodes

d’anticoncepció

humana;

categoritza les principals malalties de transmissió sexual i argumenta sobre
com prevenir-les.
28. Recopilar informació sobre les tècniques de reproducció assistida i de
fecundació in vitro per argumentar el benefici que va suposar aquest avenç científic
per a la societat.
28.1. Identifica les tècniques de reproducció assistida més freqüents.
29. Valorar i considerar la seva pròpia sexualitat i la de les persones que
l’envolten i transmetre la necessitat de reflexionar, debatre, respectar i compartir.
29.1. Exerceix, decideix i defensa responsablement la seva sexualitat i la de les
persones que l’envolten.
BLOC 6. ELS ECOSISTEMES
1.

Diferenciar

els

diversos

components

d’un

ecosistema.

Identificar

les

característiques dels principals tipus d’ecosistemes de les Illes Balears.
1.1.Identifica els diferents components d’un ecosistema.
2. Identificar en un ecosistema els factors desencadenants de desequilibris i
establir estratègies per restablir-ne l’equilibri.
2.1.Reconeix i enumera els factors desencadenants de desequilibris en un
ecosistema.
3. Reconèixer i difondre accions que afavoreixen la conservació del medi ambient.
3.1. Selecciona accions que prevenen la destrucció del medi ambient.
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4. Analitzar els components del sòl i esquematitzar les relacions que s’estableixen
entre aquests.
4.1. Reconeix que el sòl és el resultat de les interaccions entre els components
biòtics i els abiòtics i indica alguna interacció.
5. Valorar la importància del sòl i els riscs que comporta sobreexplotar-lo,
degradar-lo o perdre’l.
5.1. Reconeix la fragilitat del sòl i valora la necessitat de protegir-lo.
BLOC 7. EQUIP DE RECERCA
1. Planejar, aplicar i integrar les destreses i les habilitats pròpies del treball
científic.
1.1. Integra i aplica les destreses pròpies del mètode científic.
2. Elaborar hipòtesis i contrastar-les a través de l’experimentació o l’observació i
l’argumentació.
2.1. Utilitza arguments i justifica les hipòtesis que proposa.
3. Utilitzar fonts d’informació variada, discriminar la informació i prendre
decisions sobre aquesta i els mètodes emprats per obtenir-la.
3.1. Utilitza diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per elaborar i
presentar la seva recerca.
4. Valorar i respectar la feina individual i en equip i participar-hi.
4.1. Valora i respecta la feina individual i en grup i hi participa.
5. Exposar i defensar en públic el projecte de recerca.
5.1. Dissenya petits treballs de recerca sobre animals i/o plantes, els ecosistemes
del seu entorn o l’alimentació i la nutrició humanes per presentar-los i defensar-los a
l’aula.
5.2. Expressa les conclusions de la seva recerca amb precisió i coherència, tant
oralment com per escrit.
6.2. Criteris de qualificació per nivells.
L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:
- Proves o exàmens:Es farà un examen després de cada unitat o bloc temàtic.
- Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el
professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú, normalment el dia de
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l'examen o durant els desdoblaments. Del quadern s’avaluaran els següents punts:
presentació, estructura, neteja i correcció de les activitats, correcció dels continguts i
resums, esquemes i dibuixos realitzats al llarg de la unitat.
- Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la
feina realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.
- Treballs i activitats: Al llarg del curs es podran realitzar activitats i treballs, en
grup o individuals, que es puntuaran. En els treballs es tindran en compte els
continguts de la matèria, el format de presentació i l'ortografia. En el cas de primer
s'avaluaran també els projectes que es realitzin en determinades unitats didàctiques.
Expressió oral: Es valorarà l'explicació de l'activitat que l'alumnat realitzi a la
pissarra i l'explicació dels treballs.

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació
Nombre mínim de parcials per avaluació

2

Exàmens, exercicis teòrics...

70,00%

Pràctica, entrega de quadern, tasques...

20,00%

Actitud

10,00%

Correcció lingüística

*

* La correcció lingüística es valorarà mitjançant els exàmens i treballs a entregar de la
següent manera:
- Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes
d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.
- Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la
nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres
mancances a nivell de redacció.
Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir
millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.
Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats anteriors haurà de
ser igual o superior a 3.
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En el cas que una unitat didàctica es desenvolupi seguint la metodologia de treball
per projectes l'avaluació de les activitats del projecte, el seu producte final i la prova
escrita s'inclouran dins l'apartat anterior d'Exàmens (70%).
Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica s'obtingui una
qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts
per a poder fer mitjana.
Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final 
de
les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada
avaluació sigui igual o superior a 4.
RECUPERACIONS:
JUNY
* Es farà una recuperació una recuperació global al mes de juny per a les alumnes
que duguin 2 o més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès només una
avaluació es podrà recuperar aquesta.
* Consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs, de
manera que es mantindran els percentatges esmentats anteriorment.
SETEMBRE
* Per als alumnes que no superin l'assignatura al juny hi haurà una recuperació en
el mes de setembre, que consistirà en una prova escrita (70% de la nota final) i en
l'entrega d'una feina d'estiu (30%).
6.3. Procediments d'avaluació.
Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament – aprenentatge aplicats
seran els següents:
L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació
numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un bon
aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer mitjançant la revisió d’informacions
del curs anterior, quan sigui possible, juntament amb l’execució d’una prova inicial
escrita (individual o en grup).
Després de cada unitat didàctica el professor valorarà els resultats dels
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exàmens, l'estat del quadern de l'alumne i les tasques diàries. En cas que es detectin
mancances en algun alumne concret el professor informarà els pares de l'alumne
mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast (agenda, telèfon, entrevista
personal...) i s'intentarà aconseguir la col·laboració per part de la família. També es
valorarà la possibilitat d'aplicar alguna mesura de reforç educatiu o, en darrera
instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada al seu nivell competencial (sempre amb
l'assessorament del departament d'Orientació). Si les mancances es detecten en un
grup d'alumnes el professor valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.
Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats obtinguts i
proposarà les mesures correctores que consideri oportunes per millorar el rendiment
del grup.
6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.
Els alumnes que duguin pendent l'assignatura de Biologia i geologia de primer d'ESO
la podran recuperar en la convocatòria ordinària mitjançant la realització d'una prova
escrita i l'entrega d'una tasca. La qualificació s'obtindrà de la següent manera:
Examen de recuperació de pendent

70%

Tasca de recuperació

30%

En cas de no recuperar, l'alumne es podrà presentar a la convocatòria extraordinària
de setembre, en la que es realitzarà també una prova escrita i s'haurà d'entregar una
feina. Per a la qualificació es mantindran els percentatges de la convocatòria ordinària
(70% la prova escrita i 30% la feina de setembre).
6.5. Criteris de promoció.
En finalitzar el curs de tercer d'ESO l'equip docent és el que ha de prendre la
decisió sobre la promoció de curs dels alumnes. D'acord amb la normativa vigent, els
alumnes promocionen de curs si han superat totes les matèries cursades i quan
tinguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, sempre i quan no
siguin matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.
L’equip docent pot decidir la promoció excepcional d’un alumne amb avaluació
negativa en tres matèries quan es donin conjuntament les condicions següents:
- Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament
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matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.
- Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació
negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives
favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
- Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el
consell orientador a què fa referència l’article 18.5 de D34/2015.
Es pot autoritzar de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació
negativa

en

dues

matèries

que

siguin

matemàtiques

i

llengua

catalana

o

matemàtiques i llengua castellana de forma simultània quan l’equip docent consideri
que l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de
recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica, i sempre que
s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell
orientador a què fa referència l’article 18.5 de D34/2015.
7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).
Des de la matèria de Biologia i geologia es treballarà la comprensió lectora,
l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació i
la comunicació, així com l'educació cívica.
D'altra banda, el fet de treballar en equip, tal i com es fa habitualment en l'àrea de
ciències i en especial en els projectes de recerca de diferents unitats didàctiques,
permetrà fomentar el desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva
entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de actuació violenta.
D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i
de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com
evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin
discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la
prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,
familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la
igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les
persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.
L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin
desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,
la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides
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on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir
una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa
l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el
coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte
per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de
prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.
D'altra banda, i en el cas de la matèria de Biologia i geologia per al curs que fa
referència aquesta programació didàctica (tercer d'ESO), serà fonamental l'educació
per la salut, amb la promoció d'hàbits d'alimentació saludables, la prevenció de
trastorns alimentaris i l'educació sexual, fent especial esment a les malalties de
transmissió sexual i la seva prevenció.
8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament
de les competències clau a les matèries.
Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències:
a) Comunicació lingüística
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’adquisició i l’ús adequat del llenguatge de la ciència, imprescindible per descriure
fets i fenòmens del món natural.
— La comprensió de textos i informacions de caràcter científic bàsic i la distinció de les
idees essencials de les secundàries.
— L’elaboració d’exposicions orals i escrites coherents i sintàcticament i lèxicament
correctes a l’hora de fer comentaris de textos científics, proposar hipòtesis,
argumentar proves, definir conceptes, etc.
— El manteniment d’una actitud favorable cap a la lectura mitjançant la utilització de
textos relacionats amb la ciència propers als interessos dels alumnes.
b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’aplicació del raonament matemàtic amb la finalitat de resoldre diversos problemes
relacionats amb la biologia i la geologia.
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— La comprensió de la informació presentada en format numèric o gràfic.
—

L’organització

i

la

representació

de

la

informació

utilitzant

procediments

matemàtics.
— La comprensió dels conceptes científics i tècnics i de les teories científiques
bàsiques i el reconeixement de la recerca com una forma de construir el coneixement
al llarg de la història.
— La resolució de problemes relacionats amb el món natural.
— La utilització del mètode científic amb la identificació de problemes, l’observació, el
contrast hipòtesis i les conclusions, amb l’objectiu de fer prediccions i prendre
decisions.
— La valoració del coneixement científic i la seva capacitat d’aportar millores a la
societat.
— La valoració crítica de l’impacte físic i social de les activitats humanes.
— La implicació en l’ús responsable dels recursos naturals, així com en la conservació
del medi ambient.
— La utilització i la manipulació d’eines tecnològiques (microscopis, lupes binoculars,
balances de precisió, sistemes electrònics diversos, etc.) per obtenir informació o
dades.
— L’adquisició de pautes de vida saludable a partir del coneixement del funcionament
del cos humà.

c) Competència digital
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’ús segur i crític de les TIC per al treball científic.
— La utilització de les TIC per obtenir, emmagatzemar, processar, presentar i
intercanviar informació relacionada amb la biologia i la geologia.
— La utilització de les TIC perquè puguin interactuar professors amb alumnes i
alumnes entre si (aula virtual, Moodle, blogs, etc.).
— El desenvolupament de la capacitat de seleccionar la informació de manera crítica
considerant la fiabilitat de les fonts científiques de les quals prové.
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d) Aprendre a aprendre
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
—

L’habilitat

per iniciar l’aprenentatge i persistir-hi, per organitzar el propi

aprenentatge i per gestionar el temps i la informació de forma eficaç, ja sigui
individualment o en grups.
— La presa de consciència del mateix alumne sobre el que sap, així com sobre el que
ha d’aprendre.
— La determinació de les necessitats d’aprenentatge de l’alumne a fi d’esbrinar les
oportunitats

disponibles

per

ser

capaç

de

superar

els

obstacles

i

culminar

l’aprenentatge amb èxit.
— L’adquisició d’estratègies per planificar l’execució d’una tasca i per supervisar-la i
avaluar-la.
— L’adquisició, el processament i l’assimilació de nous coneixements i capacitats.
— La curiositat per aprendre basada en la percepció que l’alumne té de l’entorn.
e) Competències socials i cíviques
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El coneixement de la dimensió social i ètica dels avenços científics i tecnològics i
dels debats que han sorgit sobre alguns d’aquests avenços, a fi que els alumnes
entenguin l’evolució de la humanitat i es formin com a ciutadans amb opinió pròpia i
capacitat per participar en les decisions que afecten la societat.
— La valoració de la importància que té per a la humanitat conèixer els éssers vius,
els sistemes terrestres i l’Univers.
— L’avaluació de les conseqüències dels estils de vida, a fi d’assumir la responsabilitat
que comporten i exercir una ciutadania activa compatible amb els principis del
desenvolupament sostenible i el manteniment de la salut.
— L’alfabetització científica i tecnològica per adquirir opinions pròpies i fonamentades,
per poder participar en les principals controvèrsies de la societat actual.

f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
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fomentant:
— El desenvolupament dels projectes amb responsabilitat, mostrant iniciativa i
creativitat, planificant-los adequadament i aprenent dels errors.
— La creativitat, la innovació i l’assumpció de riscs, així com l’habilitat per planificar i
gestionar projectes amb la finalitat d’assolir objectius.

g) Consciència i expressions culturals
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El coneixement del patrimoni natural, la dimensió cultural de la ciència i l’aportació
de les diferents cultures a l’evolució del progrés de la humanitat.
— L’adquisició de recursos per dur a terme tasques amb pulcritud i criteri estètic.
— L’apreciació dels valors estètics i culturals del patrimoni natural.
— La valoració de la importància de les persones que han fet possible l’evolució del
pensament científic com a part de la cultura.
A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria de
Biologia i geologia de tercer d'ESO en el nostre centre:
COMPETÈNCIA CLAU

COM ES TREBALLA

Comunicació

Es treballa mitjançant:

lingüística

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i
qüestions

relacionades

amb

les

diferents

unitats

didàctiques.
- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part
del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).
- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la
correcció

ortogràfica

i

gramatical

i

la utilització del

vocabulari específic amb propietat.
- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin
petites tasques diàries o treballs més elaborats, de manera
individual o conjunta.
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Competència

Es treballa mitjançant:

matemàtica i

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

competències

(percentatges

bàsiques en ciència i

mides de cèl·lules i orgànuls, etc.).

tecnologia

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar

d'aigua en els organismes vius,

dades sobre diferents variables (variació de la
concentració de substàncies a la sang, etc.), així
com la seva interpretació.
- La realització de càlculs matemàtics bàsics (mides
cel·lulars...) i l'aplicació de fórmules senzilles.
- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques
(microscopis,

lupes

binoculars,

balances

de

precisió, etc.) i l'aplicació del mètode científic amb
l'objectiu de fer prediccions i prendre decisions.
Competència digital

Es treballa mitjançant:
- La recerca, contrast i selecció d'informació de
manera crítica mitjançant diverses fonts i mitjans
digitals.
- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar
produccions

escrites

(documents

de

text,

presentacions digitals...).
- L'elaboració de material digital amb aplicacions
online (Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).
-

La

utilització

d'ordinadors

personals/aula

informàtica.
- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina
per a fomentar la comunicació entre professorat i
alumnat.
Aprendre a aprendre

Es treballa mitjançant:
- La presa de consciència per part de l'alumnat del
què sap i del què ha d'aprendre.
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- El fet de potenciar l'organització del propi procés
d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines
(autoregulació).
- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma
responsable i la revisió conjunta (de vegades en
equip) de les proves escrites.
-

L'ús

d'habilitats

i

tècniques

d'aprenentatge

relacionades amb la síntesi i organització de la
informació (mapes conceptuals, esquemes, etc.).
- Aplicació del treball cooperatiu.
Competències

Es treballa mitjançant:

socials i cíviques

- El coneixement dels avenços científics i de la seva
influència social i ètica, per tal d'aconseguir que els
alumnes siguin ciutadans actius amb opinió crítica.
- La valoració dels diferents estils de vida i de les
seves

conseqüències

desenvolupament

per

tal

sostenible

de
i

promoure

hàbits

de

el

vida

saludables.
- Aplicació de treball en equips cooperatius.
Sentit d’iniciativa
i

esperit

emprenedor

Es treballa mitjançant:
- La realització de projectes on es fomenta la seva
responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin
individuals o en grup.
- La planificació, en la mesura del possible, del seu
propi procés d'aprenentatge.

Consciència

i

Es treballa mitjançant:

expressions

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el

culturals

més proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta,
etc.) i la valoració positiva del seus valors estètics,
naturals i culturals.
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9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.
9.1. Plans d'actuació
En tots els grups de 3r d'ESO de la matèria de Biologia hi ha, com s’ha esmentant
anteriorment, una hora setmanal desdoblada amb un altre professor de la matèria.
Aquesta hora s’aprofita per a la realització de pràctiques en el laboratori: la meitat del
grup du a terme experiències de laboratori, mentre que la resta realitza activitats de
reforç i consolidació en un grup més reduït, amb la qual cosa s'aconsegueix una
atenció més individualitzada per a tots els alumnes i fer el seguiment dels alumnes
amb necessitats educatives especials. D’altra banda, quan no hi hagi pràctiques de
laboratori s’aprofita aquest suport setmanal per a tenir dos professors dins l’aula i així
atendre els alumnes amb més dificultats per a seguir la matèria, en especial els
alumnes amb necessitats educatives especials comentats abans.
9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.
Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es
realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i
d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als
alumnes NEE, els alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin les 2
llengües oficials, i/o els alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més cursos i
un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es faran
adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per
considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir dels
estàndards d’aprenentatge marcats com a mínims per al seu nivell en aquesta
programació s'elaboraran els objectius adaptats que permetran decidir si supera la
matèria o no.
D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes
pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar
adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a
alumnat NO NESE elaborat pel centre.
9.3. Mesures individuals de suport
Es realitzaran les adaptacions no significatives i significatives tenint en compte la

IES Port d'Alcúdia. Curs 2019-2020
Programació didàctica. Departament de Biologia i geologia
relació d'alumnes NESE proporcionada pel departament d'Orientació. D'altra banda, a
mesura que es vagin detectant dificultats en alumnes no diagnosticats com a NESE es
derivaran a Orientació per a la seva valoració i es realitzaran les adaptacions
curriculars necessàries.
10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.
Activitats complementàries
Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat
1a Avaluació

Preu

2a

Preu

3a Avaluació

Preu

Xerrada al centre
“Estima la teva illa”

Gratuïta

avaluació
11 octubre

Bus

senderisme

subvencionat

camí vell de

per

Pollença-Lluc

l’Ajuntament

(APS Serra

d’Alcúdia (medi

Tramuntana)

ambient)

Bus
29 octubre

subvencionat

Plantació de

per

tanques naturals

l’Ajuntament

Ariant

d’Alcúdia (medi
ambient)

La sortida del camí vell de Pollença a Lluc es durà terme de forma coordinada amb el
departament d'Educació Física.
També està es preveuen possibles sortides per a la realització de la recollida de dades
per al projecte de centre SOCLIMPACT-VENOM. Aquestes sortides es realitzaran a una
platja del municipi d’Alcúdia.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO
1. Seqüenciació de continguts.
BLOC 1. L’EVOLUCIÓ DE LA VIDA
Continguts La cèl·lula. Cicle cel·lular. Els àcids nucleics. ADN i genètica molecular.
Procés de replicació de l’ADN. Concepte de gen. Expressió de la informació genètica.
Codi genètic. Mutacions. Relacions amb l’evolució. L’herència i la transmissió de
caràcters. Introducció i desenvolupament de les lleis de Mendel. Base cromosòmica de
les lleis de Mendel. Aplicacions de les lleis de Mendel.
Enginyeria genètica: tècniques i aplicacions. Biotecnologia. Bioètica. Origen i evolució
dels éssers vius. Hipòtesis sobre l’origen de la vida a la Terra. Teories de l’evolució. El
fet i els mecanismes de l’evolució. L’evolució humana: procés d’hominització.
BLOC 2. LA DINÀMICA DE LA TERRA
La història de la Terra. L’origen de la Terra. El temps geològic: idees històriques sobre
l’edat de la Terra. Principis i procediments que permeten reconstruir-ne la història.
Utilització de l’actualisme com a mètode d’interpretació. Els eons, les eres geològiques
i els períodes geològics: ubicació dels esdeveniments geològics i biològics importants.
Estructura i composició de la Terra. Models geodinàmic i geoquímic. La tectònica de
plaques i les seves manifestacions. Evolució històrica: de la deriva continental a la
tectònica de plaques.
BLOC 3. ECOLOGIA I MEDI AMBIENT
Estructura dels ecosistemes. Components de l’ecosistema: comunitat i biòtop. Tipus
d’ecosistemes més representatius de les Illes Balears. Relacions tròfiques: cadenes i
xarxes. Hàbitat i nínxol ecològic. Factors limitants i adaptacions. Límit de tolerància.
Autoregulació de l’ecosistema, de la població i de la comunitat. Dinàmica de
l’ecosistema. Cicle de matèria i flux d’energia. Piràmides ecològiques. Cicles
biogeoquímics i successions ecològiques. Impacte i valoració de les activitats humanes
en els ecosistemes. La superpoblació i les seves conseqüències: desforestació,
sobreexplotació, incendis, etc. L’activitat humana i el medi ambient. Els recursos
naturals i tipus de recursos. Conseqüències ambientals del consum humà d’energia.
Els residus i la gestió d’aquests. Coneixement de tècniques senzilles per saber el grau
de contaminació i depuració del medi ambient. Principals problemes ambientals de les
Illes Balears.
2. Objectius específics de l'àrea.
1.
Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de la biologia i la
geologia per interpretar els fenòmens naturals i per analitzar i valorar les
repercussions del desenvolupament científic i tècnic i les aplicacions d’aquest
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desenvolupament.
2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de les ciències, com ara la
discussió de l’interès dels problemes plantejats, la formulació d’hipòtesis, l’elaboració
d’estratègies de resolució i de dissenys experimentals, l’anàlisi de resultats, la
consideració de les aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat i la recerca de
coherència global.
3. Entendre i expressar la informació científica utilitzant correctament el llenguatge
oral i l’escrit; elaborar i interpretar diagrames, gràfics, taules, mapes i altres models
de representació, i utilitzar expressions matemàtiques elementals per poder
comunicar-se en l’àmbit de la ciència.
4. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diferents fonts, incloses les TIC, i
valorar-ne el contingut per fonamentar i orientar treballs sobre aquests temes.
5. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement de la biologia i la
geologia per analitzar qüestions científiques individualment o en grup.
6. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i
comunitària i facilitar estratègies que permetin afrontar els riscos de la societat actual
en aspectes relacionats amb l’alimentació, el consum, les drogodependències i la
sexualitat.
7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de la biologia i la geologia
per satisfer les necessitats humanes i participar en la necessària presa de decisions
sobre problemes locals i globals.
8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i el
medi ambient, així com la necessitat cercar i aplicar solucions adequades per avançar
cap a la sostenibilitat, fent atenció als problemes amb què es troba avui la humanitat,
especialment els que afecten més directament les Illes Balears.
9. Reconèixer el caràcter provisional i creatiu de la biologia i la geologia, així com les
aportacions que han fet al pensament humà al llarg de la història, i apreciar-ne els
grans debats per superar els dogmatismes i les revolucions científiques que han
marcat l’evolució cultural.
10. Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i ser conscients de la
necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de forma sostenible, així com de la
importància de promoure’l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a
conservar-lo.
11. Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi de les
Illes Balears i d’altres àmbits geogràfics d’abast més ampli i utilitzar-los per
fonamentar valors, actituds i comportaments favorables a la conservació dels recursos
i la millora de la qualitat ambiental.
3. Orientacions metodològiques:
- Mètodes i propostes didàctiques.
La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i
adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament
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relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que impliquen
desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca i d’investigació i
l’ús habitual de les tecnologies de l’informació i la comunicació. Entre les activitats que
s'empraran, destacar el mètode d’aprenentatge basat en problemes, les explicacions
col·lectives, les activitats en grup petit, la feina individualitzada, la feina al laboratori,
les activitats al medi natural i l’ús de les tecnologies de l’informació i la comunicació
per facilitar la interacció alumne/professor.
Es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de manifest les
relacions amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la realitat quotidiana i
més propera.
A més, en determinades unitats didàctiques es treballarà amb l’ensenyament per
projectes, la qual suposa que els alumnes facin feina en grups petits i el professor
faci de mediador i facilitador de tot el procés. Durant el desenvolupament d’aquesta
metodologia els alumnes aconsegueixen comprendre la importància de fer feina
cooperativament, desenvolupen habilitats d’anàlisi i síntesi de la informació i
assoleixen, en definitiva, les competències clau necessàries. L'enfocament
multidisciplinar d'aquesta metodologia farà que per a determinades activitats es
necessiti la col·laboració de professorat de diferents departaments didàctics
especialment del departament de física i química, tecnologia i matemàtiques.
Sovint es treballarà cooperativament en petit grup.
Així, pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell es
tendran en compte tres aspectes rellevants:
●

Coordinació de teoria i pràctica. A l’inici es realitzaran activitats de detecció
d’idees prèvies i al final de cada unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la
matèria amb un enfocament totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de
conceptes i la comprensió dels temes científics.

●

Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de
l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de 3 blocs ben diferenciats.

●

Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball pràctic i
de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements científics i
d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.

D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells
conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti
als alumnes relacionar la biologia amb qüestions científiques que corresponen
a l'actualitat i al seu entorn més proper. Això permet que l’aprenentatge dels
coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i sigui útil per entendre
millor el món que envolta els alumnes.
Es treballarà a classe sense un llibre de text concret, els continguts més teòrics
seran redactats per la professora i ubicats a l’entorn Classroom. Es farà servir molt
sovint la pissarra digital i el quadern d'activitats (llibreta personal on es faran els
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resums, esquemes i activitats).
El dibuix, les il·lustracions i les animacions són un element actiu a les classes
que afavoreixen la retenció de coneixements. És per això que sempre que sigui
possible es faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels
objectius de la matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa.
Es disposa també d'una de les tres sessions setmanals a l'aula específica, el
laboratori, que es dedicarà quan l’activitat ho requereixi al treball pràctic
experimental. S'orientarà l'alumnat en la utilització adequada del material i els
instruments de mesura més freqüents perquè adopti les mesures de seguretat
necessàries en la seva manipulació i que tingui cura de netejar-los.
S'inclouran també treballs experimentals o d’investigació per resoldre problemes
mitjançant l’ús del mètode científic i formar als alumnes en la recerca d’informació. Es
podran projectes de recerca o metodologia per projectes a diferents unitats
didàctiques.
- Materials i recursos didàctics.
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●

Entorn d’aprenentatge Google Classroom.
Dossier de material editat per al professora.
Llibres de text de consulta i llibres de lectura disponibles a la biblioteca del
centre.
Guies naturalístiques.
Guions de pràctiques.
Materials impresos de:
○ biblioteca del departament
○ revistes de divulgació científica
○ articles científics extrets de la premsa
Materials audiovisuals:
○ col·leccions d’il·lustracions i animacions
○ vídeos didàctics de contingut científic
Material TIC:
○ webs interactives adaptades al nivell educatiu corresponent
○ activitats de la web “Proyecto Biosfera”
Material del laboratori (fungible, reactius i aparells de mesura)
Projector i ordinadors portàtils del centre disponibles pels alumnes.

4. Temporalització.
1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

Bloc 1. L’EVOLUCIÓ DE LA VIDA

Bloc 2: ECOLOGIA I MEDI AMBIENT

Bloc 3: DINÀMICA TERRESTRE
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UD 1: La cèl·lula i la informació genètica
UD 2: Herència i transmissió de caràcters.
UD 3: Origen i evolució dels éssers vius.

UD 4: Estructura dels ecosistemes

UD 7: Estructura i dinàmica de la terra

UD 5: Dinàmica d’ecosistemes

UD 8: Manifestacions de la dinàmica
terrestre.

UD 6: Els impactes als ecosistemes

UD 9: La història del nostre planeta

Projecte de recerca

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.
Pel que fa a l’atenció a la diversitat, la planificació de les activitats ha d’atendre els
alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament així com d’aquells que tenen
dificultats, de manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats
individuals de tots i totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes
matèries dins de la mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els
alumnes arribaran al mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els
continguts. En aquest sentit, el diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un
paper fonamental.
Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un
grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tot l’alumnat
i aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada unitat
didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar els
coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més
dificultats. I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats
d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu
aprenentatge.
D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de
suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no
significatives) que siguin necessàries, amb el suport i l'assessorament del
departament d'Orientació, amb la finalitat que puguin assolir el màxim
desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius
establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.
6. Avaluació.
6.1. Criteris d'avaluació per nivells. Estàndards d'aprenentatge avaluable (els criteris i
estàndards mínims en negreta)
BLOC 1 L’EVOLUCIÓ DE LA VIDA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Determinar les analogies i les diferències en l’estructura de les cèl·lules procariotes
i les eucariotes i interpretar les relacions evolutives entre aquestes cèl·lules.
1.1. Compara la cèl·lula procariota i l’eucariota i l’animal i la vegetal, i reconeix la
funció dels orgànuls cel·lulars i la relació entre morfologia i funció.
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2. Identificar el nucli cel·lular i l’organització d’aquest segons les fases del cicle
cel·lular a través de l’observació directa o indirecta.
2.1. Distingeix els diferents components del nucli i la funció que tenen segons les
diferents etapes del cicle cel·lular.
3. Comparar l’estructura dels cromosomes i de la cromatina.
3.1. Reconeix les parts d’un cromosoma i l’utilitza per construir un cariotip.
4. Formular els principals processos que tenen lloc en la mitosi i la meiosi i revisar-ne
el significat i la importància biològica.
4.1. Reconeix les fases de la mitosi i la meiosi, diferencia ambdós processos i en
distingeix el significat biològic.
5. Comparar els tipus d’àcids nucleics i la composició d’aquests i relacionar-los amb la
funció que tenen.
5.1. Distingeix els diferents àcids nucleics i n’enumera els components.
6. Relacionar la replicació de l’ADN amb la conservació de la informació genètica.
6.1. Reconeix la funció de l’ADN com a portador de la informació genètica i el
relaciona amb el concepte de gen.
7. Comprendre com s’expressa la informació genètica utilitzant el codi genètic.
7.1. Il·lustra els mecanismes de l’expressió genètica per mitjà del codi genètic.
8. Valorar el paper de les mutacions en la diversitat genètica i comprendre la relació
entre mutació i evolució.
8.1.Reconeix i explica en què consisteixen les mutacions i els tipus existents.
9. Formular els principis bàsics de la genètica mendeliana i aplicar les lleis de
l’herència en la resolució de problemes senzills.
9.1. Reconeix els principis bàsics de la genètica mendeliana i resol problemes pràctics
d’encreuaments amb un o dos caràcters.
10. Diferenciar l’herència del sexe de la lligada al sexe i establir la relació que existeix
entre aquestes.
10.1. Resol problemes pràctics sobre l’herència del sexe i l’herència lligada al sexe.
11. Conèixer algunes malalties hereditàries, la forma de prevenir-les i l’abast social
que tenen.
11.1. Identifica les malalties hereditàries més freqüents i l’abast social que tenen.
12. Identificar les tècniques de l’enginyeria genètica: ADN recombinant i PCR.
12.1. Diferencia tècniques de feina en enginyeria genètica.
13. Comprendre el procés de clonació.
13.1. Descriu les tècniques de clonació animal i distingeix clonació terapèutica i
reproductiva.
14. Reconèixer les aplicacions de l’enginyeria genètica: OMG (organismes modificats
genèticament).
14.1. Analitza les implicacions ètiques, socials i mediambientals de l’enginyeria
genètica.
15. Valorar les aplicacions de la tecnologia de l’ADN recombinant a l’agricultura, la
ramaderia, el medi ambient i la salut.
15.1. Interpreta críticament les conseqüències dels avenços actuals en el camp de la
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biotecnologia.
16. Conèixer les proves de l’evolució. Comparar lamarckisme, darwinisme i
neodarwinisme.
16.1. Distingeix les característiques diferenciadores del lamarckisme, el darwinisme i
el neodarwinisme
17. Comprendre els mecanismes de l’evolució i destacar la importància de la mutació i
la selecció. Analitzar el debat entre gradualisme, saltacionisme i neutralisme.
17.1. Estableix la relació entre variabilitat genètica, adaptació i selecció natural.
18. Interpretar arbres filogenètics, incloent-hi l’humà.
18.1.Interpreta arbres filogenètics.
19. Descriure l’hominització.
19.1. Reconeix i descriu les fases de l’hominització.
BLOC 2 ECOLOGIA I MEDI AMBIENT
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Categoritzar els factors ambientals i la influència que exerceixen sobre els éssers
vius. Identificar als ecosistemes de les Illes Balears els factors ambientals
característics.
1.1. Reconeix els factors ambientals que condicionen el desenvolupament dels éssers
vius en un ambient determinat i valora la importància que tenen a l’hora de
conservar-lo.
2. Reconèixer els conceptes de factor limitant i límit de tolerància.
2.1. Interpreta les adaptacions dels éssers vius a un ambient determinat i relaciona
les adaptacions amb el factor o els factors ambientals que les desencadenen.
3. Identificar les relacions intraespecífiques i interespecífiques com a factors de
regulació dels ecosistemes.
3.1. Reconeix i descriu diferents relacions i la influència que exerceixen en la regulació
dels ecosistemes.
4. Explicar els conceptes de biòtop, població, comunitat, ecotò, cadenes tròfiques i
xarxes tròfiques.
4.1. Analitza les relacions entre biòtop i biocenosi i avalua la importància que tenen
per mantenir l’equilibri de l’ecosistema.
5. Comparar les adaptacions dels éssers vius a diferents medis mitjançant la utilització
d’exemples.
5.1. Reconeix els diferents nivells tròfics i les seves relacions als ecosistemes i valora
la importància que té per a la vida en general el manteniment d’aquestes relacions.
6. Expressar com es produeix la transferència de matèria i energia al llarg d’una
cadena o xarxa tròfica i deduir-ne les conseqüències pràctiques en la gestió sostenible
d’alguns recursos per part de l’ésser humà
6.1. Compara les conseqüències pràctiques de la gestió sostenible d’alguns recursos
per part de l’ésser humà i en valora críticament la importància.
7. Relacionar les pèrdues energètiques produïdes en cada nivell tròfic amb
l’aprofitament dels recursos alimentaris del planeta des d’un punt de vista sostenible.

IES Port d'Alcúdia. Curs 2019-2020
Programació didàctica. Departament de Biologia
7.1. Estableix la relació entre les transferències d’energia dels nivells tròfics i la seva
eficiència energètica.
8. Contrastar algunes actuacions humanes sobre diferents ecosistemes, valorar-ne la
influència i argumentar les raons de certes actuacions individuals i col·lectives per
evitar el deteriorament dels ecosistemes. Reconèixer els principals problemes
ambientals de les Illes Balears.
8.1. Argumenta sobre les actuacions humanes que tenen una influència negativa
sobre els ecosistemes: contaminació, desertització, exhauriment de recursos, etc.
8.2. Defensa possibles actuacions per millorar el medi ambient.
9. Concretar diferents processos de tractament de residus.
9.1. Descriu els processos de tractament de residus i valora críticament la recollida
selectiva d’aquests.
10. Contrastar arguments a favor de la recollida selectiva de residus i la repercussió
que té en l’àmbit familiar i en el social.
10.1. Argumenta els pros i els contres del reciclatge i de la reutilització de recursos
materials.
11. Indicar la importància que té per al desenvolupament sostenible la utilització
d’energies renovables.
11.1. Destaca la importància de les energies renovables per al desenvolupament
sostenible del planeta.

BLOC 3 LA DINÀMICA DE LA TERRA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Reconèixer, recopilar i contrastar fets que mostrin la Terra com un planeta
canviant. 1.1. Identifica i descriu fets que mostren la Terra com un planeta canviant i
els relaciona amb els fenòmens que succeeixen actualment.
2. Registrar i reconstruir alguns dels canvis més notables de la història de la Terra i
associar-los a la seva situació actual.
2.1.Reconstrueix alguns canvis notables a la Terra mitjançant la utilització de models
temporals a escala i reconeix les unitats temporals en la història geològica.
3. Interpretar talls geològics senzills i perfils topogràfics com a procediment per
estudiar una zona o un terreny.
3.1.Interpreta un mapa topogràfic i fa perfils topogràfics.
3.2. Resol problemes simples de datació relativa aplicant-hi els principis de
superposició d’estrats, superposició de processos i correlació.
4. Categoritzar i integrar els processos geològics més importants de la història de la
Terra.
4.1. Discrimina els principals esdeveniments geològics, climàtics i biològics que han
tingut lloc al llarg de la història de la Terra i reconeix alguns animals i plantes
característiques de cada era.
5. Reconèixer i datar els eons, les eres i els períodes geològics utilitzant el
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coneixement dels fòssils guia.
5.1.Relaciona algun dels fòssils guia més característics amb la seva era geològica.
6. Comprendre els diferents models que expliquen l’estructura i la composició de la
Terra.
6.1. Analitza i compara els diferents models que expliquen l’estructura i la composició
de la Terra.
7. Combinar el model dinàmic de l’estructura interna de la Terra amb la teoria de la
tectònica de plaques.
7.1. Relaciona les característiques de l’estructura interna de la Terra i les associa als
fenòmens superficials.
8. Reconèixer les evidències de la deriva continental i de l’expansió del fons oceànic.
8.1. Expressa algunes evidències actuals de la deriva continental i l’expansió del fons
oceànic.
9. Interpretar alguns fenòmens geològics associats al moviment de la litosfera i
relacionar-los amb la seva ubicació en mapes terrestres. Comprendre els fenòmens
naturals produïts en els contactes de les plaques.
9.1. Coneix i explica raonadament els moviments relatius de les plaques litosfèriques.
9.2. Interpreta les conseqüències que tenen en el relleu els moviments de les
plaques.
10. Explicar l’origen de les serralades, els arcs d’illes i els orògens tèrmics.
10.1. Identifica les causes que originen els principals relleus terrestres.
11. Contrastar els tipus de plaques litosfèriques associant els mateixos moviments i
conseqüències.
11.1.Relaciona els moviments de les plaques amb diferents processos tectònics.
12. Reconèixer que l’origen i l’evolució del relleu són el resultat de la interacció entre
els processos geològics interns i els externs.
12.1. Interpreta l’evolució del relleu sota la influència de la dinàmica externa i la
interna.

PROJECTE DE RECERCA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Planejar, aplicar i integrar les destreses i habilitats pròpies del treball científic.
1.1.Integra i aplica les destreses pròpies dels mètodes de la ciència.
2. Elaborar hipòtesis i contrastar-les a través de l’experimentació o l’observació i
l’argumentació.
2.1. Utilitza arguments i justifica les hipòtesis que proposa.
3. Discriminar les fonts d’informació i els mètodes emprats per obtenir-la i prendre
decisions sobre aquesta.
3.1. Utilitza diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per elaborar i presentar
la seva recerca.
4. Valorar i respectar la feina individual i en grup i participar-hi
4.1.Valora i respecta la feina individual i en grup i hi participa.
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5. Presentar i defensar en públic el projecte de recerca.
5.1. Dissenya petits treballs de recerca sobre animals i/o plantes, els ecosistemes del
seu entorn o l’alimentació i la nutrició humanes per presentar-los i defensar-los a
l’aula.
5.2. Expressa les conclusions de la seva recerca amb precisió i coherència, tant
oralment com per escrit.
6.2. Criteris de qualificació.
Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació
Nombre mínim de proves escrites per avaluació
2
Exàmens, exercicis teòrics…
80%sobre la nota final
Pràctica, entrega de quaderns, treballs…
10%
Actitud a l’aula, a les activitats i envers al matèria
10%
Correcció lingüística
*
L’actitud es valorarà amb els següents aspectes:
- implicació i interès de l’alumne amb la matèria
- participació a l’aula i a les tasques tant individuals com col·lectives
- realització de tasques encomanades i a termini establert
- el respecte per les normes de convivència dins i fora de l’aula
* La correcció lingüística es valorarà mitjançant els exàmens i treballs a entregar de la
següent manera:
- Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes
d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.
- Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la
nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres
mancances a nivell de redacció.
Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir
millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.
Per a poder fer mitjana aritmètica, la nota de cada un dels apartats
haurà de ser igual o superior a 3.
En el cas que en una unitat didàctica no es realitzi una prova escrita, les notes
de les activitats més destacades s'inclouran dins l'apartat anterior d'Exàmens (70%).
Dins de cada avaluació, en el cas que d'un examen s'obtingui una qualificació
inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts per a poder
fer mitjana.
Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtenguin una mitjana
final de les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota
de cada avaluació sigui igual o superior a 4.
RECUPERACIONS:
JUNY
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* Es farà una recuperació global al mes de juny per als alumnes que duguin dues o
més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès només una avaluació es podrà
recuperar aquesta.
* Consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs, de
manera que es mantindran els percentatges esmentats anteriorment.
SETEMBRE
* Per als alumnes que no superin l'assignatura al juny hi haurà una recuperació en
el mes de setembre, que consistirà en una prova escrita (80% de la nota final) i en
l'entrega d'una feina d'estiu (20%).

6.3. Procediments d'avaluació.
L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:
●

Proves o exàmens:Es farà un examen després de cada unitat o bloc temàtic.

●

Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el
professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú. Del quadern
s’avaluaran els següents punts: presentació, estructura, neteja i correcció de
les activitats, correcció dels continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats
al llarg de la unitat.

●

Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la feina
realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

●

Entregues i presentacions de treballs: Poden ser treballs entregats en mà al
professor (informes de pràctiques de laboratori, treballs de recerca, etc.)
entregats de forma digital i/o amb una presentació pública davant els
companys.
També es valoraran les correccions a la pissarra, intervencions orals i la
participació i activitats al fòrum virtual. Els alumnes fan servir Google classroom
i es valoren les activitats, participació i aportacions.

●

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.
Els alumnes que tenguin pendent l'assignatura de Biologia i geologia de tercer
d'ESO la podran recuperar en la convocatòria ordinària mitjançant la realització
d'una prova escrita i l'entrega d'una tasca. La qualificació s'obtindrà de la
següent manera:
Examen de recuperació de pendent

70%

Tasca de recuperació

30%
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En cas de no recuperar, l'alumne es podrà presentar a la convocatòria extraordinària
de setembre, en la que es realitzarà també una prova escrita i s'haurà d'entregar una
feina. Per a la qualificació es mantindran els percentatges de la convocatòria ordinària
(70% la prova escrita i 30% la feina de setembre).
El procediment de recuperació serà establert al document unificat de recuperació de
pendents per a cada una de les matèries.
6.5. Criteris de promoció i titulació.
Segons la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de
novembre de 2019 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge
dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs
2019-2020, obtindran el títol de graduat en educació secundària:
● Els alumnes que, en finalitzar l’educació secundària obligatòria, hagin assolit els
objectius d’aquesta etapa i hagin desenvolupat les competències corresponents
obtindran el títol de graduat en educació secundària obligatòria. En cas contrari,
i d’acord amb l’article 21 del Decret 34/2015, obtindran un certificat oficial.
● Els alumnes que hagin superat totes les matèries de l’educació secundària
obligatòria obtindran el títol de graduat en educació secundària obligatòria. La
proposta de títol s’ha de fer constar a l’avaluació final ordinària.
● Els alumnes que hagin suspès un màxim de dues matèries al llarg de l’etapa
obtindran el títol si es compleixen totes i cadascuna de les condicions següents:
Que les matèries suspeses no siguin simultàniament Llengua catalana i literatura i
Matemàtiques o Llengua castellana i literatura i Matemàtiques.
Que 2/3 parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els objectius de
l’etapa i ha desenvolupat les competències corresponents.
La decisió sobre la titulació d’un alumne es pot prendre a la convocatòria ordinària o a
l’extraordinària per acord de l’equip docent.
7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).
Des de la matèria de Biologia i geologia es treballarà la comprensió lectora,
l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació i
la comunicació, així com l'educació cívica.
D'altra banda, el fet de treballar en equip, tal i com es fa habitualment en l'àrea de
ciències i en especial en els projectes de recerca de diferents unitats didàctiques,
permetrà fomentar el desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva
entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de actuació violenta.
D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i
de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com
evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin
discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la
prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,
familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la
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igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les
persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.
L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin
desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,
la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides
on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir
una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa
l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el
coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte
per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de
prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.
D'altra banda, i en el cas de la matèria de Biologia i geologia per al curs que fa
referència aquesta programació didàctica (quart d'ESO), serà fonamental l'educació
ambiental, amb la promoció d'hàbits de consum responsable i valoració del respecte
per l’entorn i la promoció del desenvolupament sostenible. Igualment s’enfocarà
també cap al reconeixement de la contribució de la ciència i la medicina en la millora
de la salut de les persones.
8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament
de les competències clau a les matèries.
Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències:
a) Comunicació lingüística
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’adquisició i l’ús adequat del llenguatge de la ciència, imprescindible per descriure
fets i fenòmens del món natural.
— La comprensió de textos i informacions de caràcter científic bàsic i la distinció de les
idees essencials de les secundàries.
— L’elaboració d’exposicions orals i escrites coherents i sintàcticament i lèxicament
correctes a l’hora de fer comentaris de textos científics, proposar hipòtesis,
argumentar proves, definir conceptes, etc.
— El manteniment d’una actitud favorable cap a la lectura mitjançant la utilització de
textos relacionats amb la ciència propers als interessos dels alumnes.
b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’aplicació del raonament matemàtic amb la finalitat de resoldre diversos problemes
relacionats amb la biologia i la geologia.
— La comprensió de la informació presentada en format numèric o gràfic.
— L’organització i la representació de la informació utilitzant procediments
matemàtics.
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— La comprensió dels conceptes científics i tècnics i de les teories científiques
bàsiques i el reconeixement de la recerca com una forma de construir el coneixement
al llarg de la història.
— La resolució de problemes relacionats amb el món natural.
— La utilització del mètode científic amb la identificació de problemes, l’observació, el
contrast hipòtesis i les conclusions, amb l’objectiu de fer prediccions i prendre
decisions.
— La valoració del coneixement científic i la seva capacitat d’aportar millores a la
societat.
— La valoració crítica de l’impacte físic i social de les activitats humanes.
— La implicació en l’ús responsable dels recursos naturals, així com en la conservació
del medi ambient.
— La utilització i la manipulació d’eines tecnològiques (microscopis, lupes binoculars,
balances de precisió, sistemes electrònics diversos, etc.) per obtenir informació o
dades.
— L’adquisició de pautes de vida saludable a partir del coneixement del funcionament
del cos humà.
c) Competència digital
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’ús segur i crític de les TIC per al treball científic.
— La utilització de les TIC per obtenir, emmagatzemar, processar, presentar i
intercanviar informació relacionada amb la biologia i la geologia.
— La utilització de les TIC perquè puguin interactuar professors amb alumnes i
alumnes entre si (aula virtual, Moodle, blogs, etc.).
— El desenvolupament de la capacitat de seleccionar la informació de manera crítica
considerant la fiabilitat de les fonts científiques de les quals prové.
d) Aprendre a aprendre
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’habilitat per iniciar l’aprenentatge i persistir-hi, per organitzar el propi
aprenentatge i per gestionar el temps i la informació de forma eficaç, ja sigui
individualment o en grups.
— La presa de consciència del mateix alumne sobre el que sap, així com sobre el que
ha d’aprendre.
— La determinació de les necessitats d’aprenentatge de l’alumne a fi d’esbrinar les
oportunitats disponibles per ser capaç de superar els obstacles i culminar
l’aprenentatge amb èxit.
— L’adquisició d’estratègies per planificar l’execució d’una tasca i per supervisar-la i
avaluar-la.

IES Port d'Alcúdia. Curs 2019-2020
Programació didàctica. Departament de Biologia
— L’adquisició, el processament i l’assimilació de nous coneixements i capacitats.
— La curiositat per aprendre basada en la percepció que l’alumne té de l’entorn.
e) Competències socials i cíviques
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El coneixement de la dimensió social i ètica dels avenços científics i tecnològics i
dels debats que han sorgit sobre alguns d’aquests avenços, a fi que els alumnes
entenguin l’evolució de la humanitat i es formin com a ciutadans amb opinió pròpia i
capacitat per participar en les decisions que afecten la societat.
— La valoració de la importància que té per a la humanitat conèixer els éssers vius,
els sistemes terrestres i l’Univers.
— L’avaluació de les conseqüències dels estils de vida, a fi d’assumir la responsabilitat
que comporten i exercir una ciutadania activa compatible amb els principis del
desenvolupament sostenible i el manteniment de la salut.
— L’alfabetització científica i tecnològica per adquirir opinions pròpies i fonamentades,
per poder participar en les principals controvèrsies de la societat actual.
f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El desenvolupament dels projectes amb responsabilitat, mostrant iniciativa i
creativitat, planificant-los adequadament i aprenent dels errors.
— La creativitat, la innovació i l’assumpció de riscos, així com l’habilitat per planificar i
gestionar projectes amb la finalitat d’assolir objectius.
g) Consciència i expressions culturals
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El coneixement del patrimoni natural, la dimensió cultural de la ciència i l’aportació
de les diferents cultures a l’evolució del progrés de la humanitat.
— L’adquisició de recursos per dur a terme tasques amb pulcritud i criteri estètic.
— L’apreciació dels valors estètics i culturals del patrimoni natural.
— La valoració de la importància de les persones que han fet possible l’evolució del
pensament científic com a part de la cultura.
A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria de
Biologia i geologia de quart d'ESO al nostre centre:
COMPETÈNCIA CLAU

COM ES TREBALLA

Comunicació
lingüística

Es treballa mitjançant:
- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i
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qüestions
relacionades
amb
les
diferents unitats
didàctiques.
- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part
del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).
- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la
correcció ortogràfica i gramatical i la utilització del
vocabulari específic amb propietat.
- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin
petites tasques diàries o treballs més elaborats, de manera
individual o conjunta.
Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en ciència i
tecnologia

Es treballa mitjançant:
- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives
(percentatges d'aigua en els organismes vius,
mides de cèl·lules i orgànuls, etc.).
- L'elaboració de gràfics i taules per a representar
dades sobre diferents variables (variació de la
concentració de substàncies a la sang, etc.), així
com la seva interpretació.
- La realització de càlculs matemàtics bàsics (mides
cel·lulars...) i l'aplicació de fórmules senzilles.
- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques
(microscopis,
lupes
binoculars, balances de
precisió, etc.) i l'aplicació del mètode científic amb
l'objectiu de fer prediccions i prendre decisions.

Competència digital

Es treballa mitjançant:
- La recerca, contrast i selecció d'informació de
manera crítica mitjançant diverses fonts i mitjans
digitals.
- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar
produccions
escrites
(documents
de
text,
presentacions digitals...).
La
utilització
d'ordinadors
personals/aula
informàtica.
- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina
per a fomentar la comunicació entre professorat i
alumnat.

Aprendre a aprendre

Es treballa mitjançant:
- La presa de consciència per part de l'alumnat del
què sap i del què ha d'aprendre.
- El fet de potenciar l'organització del propi procés
d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines
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(autoregulació).
- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma
responsable i la revisió conjunta (de vegades en
equip) de les proves escrites.
- L'ús d'habilitats i tècniques d'aprenentatge
relacionades amb la síntesi i organització de la
informació (mapes conceptuals, esquemes, etc.).
- Aplicació del treball cooperatiu.
Competències
socials i cíviques

Es treballa mitjançant:
- El coneixement dels avenços científics i de la seva
influència social i ètica, per tal d'aconseguir que els
alumnes siguin ciutadans actius amb opinió crítica.
- La valoració dels diferents estils de vida i de les
seves conseqüències per tal de promoure el
desenvolupament sostenible i hàbits de vida
saludables.
- Aplicació de treball en equips cooperatius.

Sentit d’iniciativa
i
esperit
emprenedor

Es treballa mitjançant:
- La realització de projectes on es fomenta la seva
responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin
individuals o en grup.
- La planificació, en la mesura del possible, del seu
propi procés d'aprenentatge.

Consciència
expressions
culturals

Es treballa mitjançant:
- El coneixement del patrimoni natural, especialment el
més proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta,
platges de sa Marina, puig de sant Martí, serra de
Tramuntana) i la valoració positiva del seus valors
estètics, naturals i culturals.

i

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.
9.1 Plans d'actuació
En el grup de biologia i geologia de 4t ESO es disposa d’una hora setmanal
desdoblada amb un altre professor. Aquesta hora s’aprofita per a la realització
d’activitats grupals dins l’aula o de pràctiques en el laboratori: la meitat del grup du a
terme experiències de laboratori, mentre que la resta realitza activitats de reforç i
consolidació en un grup més reduït, amb la qual cosa s'aconsegueix una atenció més
individualitzada per a tots els alumnes i fer seguiment dels alumnes amb necessitats
educatives especials. D’altra banda, quan no hi hagi pràctiques de laboratori s’aprofita
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aquest suport setmanal per a tenir dos professors dins l’aula i així atendre els alumnes
amb més dificultats per a seguir la matèria, en especial els alumnes amb necessitats
educatives especials comentats abans
9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.
Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es
realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i
d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als
alumnes NEE, els alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin les 2
llengües oficials, i/o els alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més cursos i
un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es faran
adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per
considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir dels
estàndards d’aprenentatge marcats com a mínims per al seu nivell en aquesta
programació s'elaboraran els objectius adaptats que permetran decidir si supera la
matèria o no.
D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes
pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar
adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a
alumnat NO NESE elaborat pel centre.
10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.
El departament preveu la realització d'activitats extraescolars com tallers o
exposicions que s'aniran concretant durant el curs sempre i quan hi hagi una oferta
d'altres entitats adreçada als centres escolars.
En el cas de realitzar algun tipus d’activitat es seleccionaran aquelles que no suposin
cap despesa pels alumnes o que es puguin realitzar dins el propi centre.
Estan programades encara sense data concreta les activitats de:
- talle de genètica a la UIB
- jornada de reforestació al puig de sant Martí
- itinerari per la Serra de Tramuntana i estada als refugis de Deià i Port de Sóller
- visita al jardí botànic de Sóller
- sortida de registre de dades al mar a la platja de sa Marina emmaracat dins el
projecte SOCLIMPACT
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE 2n d’ESO
1. Seqüenciació de continguts per cursos

Continguts de 2n d’ESO
Bloc

Continguts
1. Etapes del mètode científic.

1. L’activitat

2. Les magnituds del sistema internacional.

científica

3. El laboratori.
4. El projecte d’investigació i les TIC.
1. Propietats de la matèria.
2. Estats físics de la matèria.
3. La teoria cineticomolecular.
4. Sòlids i líquids

2. La matèria

5. Gasos
6. Canvis d’estat.
7. Substàncies pures i mescles.
8. Mescles d’especial interès: dissolucions aquoses, aliatges i
col·loides.
9. Mètodes de separació de mescles.
1. Velocitat mitjana
2. Velocitat instantània

4. El moviment
i les forces

3. Acceleració
4. Les forces.
5. Efectes.
6. Màquines simples.
7. Forces de la naturalesa
1. Energia. Unitats.
2. Formes d’energia.

5. Energia

3. Transformacions de l’energia i la seva conservació.
4. Fonts d’energia.
5. Ús racional de l’energia.
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6. Energia tèrmica.
7. La calor i la temperatura.

2. Objectius específics de l'àrea.
Els objectius de la matèria de Física i química són els següents:
1. Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes disciplines i
que forma part del concepte universal de cultura.
2. Conèixer i comprendre els fenòmens que tenen lloc a la natura, establint relacions
entre ells.
3. Aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i la resolució de problemes
i

situacions

reals:

observació,

recerca

d’informació,

formulació

d’hipòtesis,

experimentació i/o anàlisi de dades, càlcul i anàlisi de resultats i elaboració de
conclusions.
4. Dissenyar i dur a terme experiments per explicar fenòmens senzills, utilitzant el
material adient i respectant les normes de seguretat i el tractament de residus.
5. Comprendre i reproduir amb claredat textos senzills de divulgació científica.
6. Adquirir les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de la informació i la
comunicació com a instrument de feina en la resolució de situacions i problemes.
7. Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a
aprendre propis del pensament científic.
8. Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per
adquirir nous coneixements.
9. Desenvolupar hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.
10. Reconèixer i valorar la importància de la física i química en la millora dels hàbits
de salut, els hàbits de consum, la cura d’éssers vius i el medi ambient necessària per
fer sostenible el nostre planeta i contribuir al desenvolupament i a la millora de la
societat en què vivim.
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3. Orientacions metodològiques.
3.1 Mètodes i propostes didàctiques.
La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i
adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament
relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que impliquen
desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca i d’investigació i
l’ús habitual de les tecnologies de la informació i la comunicació. Entre les activitats
que s'empraran, destacar el mètode d’aprenentatge basat en problemes, les
explicacions col·lectives, les activitats en grup petit, la feina individualitzada, la feina
al laboratori, les activitats al medi natural i l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació per facilitar la interacció alumne/professor.
Es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de manifest les
relacions amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la realitat.
A més, en determinades unitats didàctiques es treballarà amb la metodologia per

projectes, la qual suposa que els alumnes facin feina en grups petits i el professor

faci de mediador i facilitador de tot el procés. Durant el desenvolupament d’aquesta
metodologia els alumnes aconsegueixen comprendre la importància de fer feina
cooperativament, desenvolupen habilitats d’anàlisi i síntesi de la informació i
assoleixen,

en

definitiva,

les

competències

clau

necessàries.

L'enfocament

multidisciplinar d'aquesta metodologia farà que per a determinades activitats es
necessiti la col·laboració de professors de diferents departaments.
Sovint es treballarà cooperativament en petit grup.
Així, pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell es
tendran en compte tres aspectes rellevants:
●

Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de cada
unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un enfocament
totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i la comprensió
dels temes científics.

●

Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de
l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.

●

Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball pràctic i
de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements científics i
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d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.
D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells
conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti
als alumnes relacionar la física i la química amb qüestions científiques que

corresponen a l'actualitat i al seu entorn més proper. Això permet que
l’aprenentatge dels coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i
sigui útil per entendre millor el món que envolta els alumnes.
Es treballarà a classe amb el llibre elaborat pel departament (per a informació i
consulta, així com activitats), la pissarra digital i el quadern d'activitats (llibreta
personal on es faran els resums, esquemes i activitats).
El dibuix, les il·lustracions i les animacions són un element actiu a les classes
que afavoreixen la retenció de coneixements. És per això que sempre que sigui
possible es faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels
objectius de la matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa.
A segon es disposa també d'una de les tres sessions setmanals a l'aula específica,
el laboratori, que es dedicarà al treball pràctic experimental. S'inclouran també
treballs experimentals o d’investigació per resoldre problemes mitjançant l’ús del

mètode científic i formar als alumnes en la recerca d’informació. Es podran projectes
de recerca o metodologia per projectes a diferents unitats didàctiques.
3.2 Materials i recursos didàctics.
Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els
alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per això
es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels alumnes i permeten
connectar els continguts científics amb la realitat més propera de l'alumne. Entre ells,
destacar:

Materials didàctics
Nivell 2n ESO
Llibre de text
Altres

Material didàctic elaborat pel departament.
- Grup de Google Classroom amb informació teòrica, activitats,
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recursos

enllaços i vídeos.
- Tauleta de l’alumne (programa TAC).
- Quadern grapat de quadres mida DIN A4 o arxivador amb fundes.
- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o de la
premsa.
- Vídeos didàctics de contingut científic.
- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.
- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la matèria.
- Material de laboratori.
- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.
- Guions de pràctiques de laboratori o de sortides de camp.
- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la biblioteca del centre o
al departament.

4. Temporalització.

Temporalització 2 ESO
1a Avaluació
1. Anem a fer de científics
2. La matèria i les seves propietats
3. La diversitat de la matèria
2a Avaluació
4. Vivim en moviment
5. Les forces
6. Forces i moviments a l’univers
3a Avaluació
7. L’energia
8. Impacte energètic
9. Transferència d’energia: Calor.
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5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.
El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que

permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els

mateixos i mateixes alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha
comentat, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre abans de
l'examen; mentre que les d'ampliació podran tenir en compte aspectes transversals
del currículum i atendre aquells alumnes que hagin assolit els objectius i continguts de
la unitat més ràpidament que la resta, mantenint així la seva motivació.
En el curs de Física i química de segon d’ESO hi haurà una hora setmanal
desdoblada amb un professor de la matèria, la qual cosa permetrà realitzar activitats
de reforç en un grup més reduït, i que permet una atenció més individualitzada per a
tots els alumnes, en especial aquells amb necessitats educatives especials. Aquesta
hora setmanal desdoblada es podrà emprar també per que la meitat del grup dugui a
terme experiències i pràctiques de laboratori.

6. Avaluació.
6.1. Criteris d'avaluació i EAA
Els EAA mínims estan indicats en negreta.
Criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge de 2n d’ESO
PRIMERA AVALUACIÓ
UD. 1

1. Reconèixer i identificar les característiques del mètode científic.

Anem a fer 1.1.
de
científics
(10)

Formula

hipòtesis

per

explicar

fenòmens

quotidians

emprant teories i models científics.
1.2.

Registra

observacions,

dades

i

resultats

de

manera

organitzada i rigorosa, i els comunica de forma oral i escrita
utilitzant esquemes, gràfics, taules i expressions matemàtiques.
3. Conèixer els procediments científics per determinar magnituds.
3.1. Estableix relacions entre magnituds i unitats emprant,
preferentment, el sistema internacional d’unitats.
4. Reconèixer els materials, i instruments bàsics presents al laboratori
de física i en el de química; conèixer i respectar les normes de
seguretat i d’eliminació de residus per a la protecció del medi ambient.
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4.1. Reconeix i identifica els símbols més freqüents usats en
l’etiquetatge de productes químics i instal·lacions, i n’interpreta
el significat.
4.2. Identifica material i instruments bàsics de laboratori i sap
com s’empren per dur a terme experiències respectant les
normes de seguretat i identificant actituds i mesures d’actuació
preventives.
5. Interpretar la informació sobre temes científics de caràcter divulgatiu
que apareix en publicacions i mitjans de comunicació.
5.1. Selecciona, comprèn i interpreta informació rellevant en un
text

de

divulgació

científica

i

transmet

les

conclusions

obtingudes utilitzant el llenguatge oral i escrit amb propietat.
5.2. Identifica les principals característiques lligades a la fiabilitat i
objectivitat del flux d’informació existent a Internet i altres mitjans
digitals.
6. Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi en
pràctica l’aplicació del mètode científic i l’ús de les TIC.
6.1. Elabora petits treballs d’investigació sobre algun tema
objecte d’estudi aplicant el mètode científic, i emprant les TIC
per cercar i seleccionar informació i presentar conclusions.
6.2. Participa, valora, gestiona i respecta la feina individual i en
equip.
UD. 2

La

1. Reconèixer les propietats generals i característiques específiques de
la matèria i relacionar-les amb la seva naturalesa i les seves

matèria i

aplicacions.

els seus

1.1.

Distingeix

entre

propietats

generals

i

propietats

estats (9) característiques de la matèria, i utilitza aquestes darreres per a
la caracterització de substàncies.
1.2. Relaciona propietats dels materials del nostre entorn amb
l’ús que se’n fa.
1.3. Descriu la determinació experimental del volum i de la
massa d’un sòlid i calcula la seva densitat.
2. Justificar les propietats dels diferents estats d’agregació de la
matèria i els seus canvis d’estat, a través del model cineticomolecular.
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2.1. Justifica que una substància pot presentar-se en diferents
estats d’agregació depenent de les condicions de pressió i
temperatura en les quals es trobi.
2.2. Explica les propietats dels gasos, líquids i sòlids emprant el
model cineticomolecular.
2.3. Descriu i interpreta els canvis d’estat de la matèria utilitzant el
model cineticomolecular i l’aplica en la interpretació de fenòmens
quotidians.
2.4. Dedueix a partir dels gràfics d’escalfament d’una substància
els punts de fusió i d’ebullició, i la identifica fent servir les taules
de dades necessàries.
UD. 3

4. Identificar sistemes materials com a substàncies pures o mescles i

La

valorar la importància i les aplicacions de mescles d’especial interès.

diversitat 4.1.
de la
matèria
(9)

Distingeix

i

classifica

sistemes

materials

d’ús

quotidià

en

substàncies pures i mescles, especificant en aquest darrer cas si es
tracta de mescles homogènies, heterogènies o col·loides.*
4.2. Identifica el dissolvent i el solut en analitzar la composició de
mescles homogènies d’especial interès.*
4.3. Duu a terme experiències senzilles de preparació de dissolucions,
descriu el procediment seguit i el material emprat, determina la
concentració i l’expressa en grams per litre.
5. Proposar mètodes de separació dels components d’una mescla.
5.1. Dissenya mètodes de separació de mescles segons les propietats
característiques de les substàncies que les componen, descrivint el
material de laboratori adequat.*
SEGONA AVALUACIÓ

UD. 4
Vivim en

2. Establir la velocitat d’un cos com la relació entre l’espai recorregut i
el temps invertit a recórrer-lo.

moviment 2.1. Determina, experimentalment o a través d’aplicacions
(12)

informàtiques, la velocitat mitjana d’un cos interpretant el
resultat.
2.2. Fa càlculs per resoldre problemes quotidians emprant el
concepte de v
 elocitat.
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3. Diferenciar entre velocitat mitjana i instantània a partir de gràfics
espai/temps i velocitat/temps, i deduir el valor de l’acceleració utilitzant
aquestes darreres.
3.1. Dedueix la velocitat mitjana i la instantània a partir de les
representacions gràfiques de l’espai i de la velocitat en funció del
temps.
3.2. Justifica si un moviment és accelerat o no a partir de les
representacions gràfiques de l’espai i de la velocitat en funció del
temps.
UD. 5

1. Reconèixer el paper de les forces com a causa dels canvis en l’estat

Les forces de moviment i de les deformacions.
i les

1.1. En situacions de la vida quotidiana, identifica les forces que

màquines( intervenen i les relaciona amb els seus corresponents efectes en
10)

la deformació o en l’alteració de l’estat de moviment d’un cos.
1.2. Estableix la relació entre l’allargament produït en una molla i les
forces que han produït aquest allargament i descriu el material que s’ha
d’utilitzar i el procediment que s’ha de seguir per fer-ho i poder-ho
comprovar experimentalment.
1.3. Estableix la relació entre una força i el seu corresponent
efecte en la deformació o l’alteració de l’estat de moviment d’un
cos.
1.4. Descriu la utilitat del dinamòmetre per mesurar la força elàstica i
registra els resultats en taules i representacions gràfiques expressant el
resultat experimental en unitats en el sistema internacional.
4. Valorar la utilitat de les màquines simples en la transformació d’un
moviment en un altre de diferent, i la reducció de la força aplicada
necessària.
4.1. Interpreta el funcionament de màquines mecàniques simples
considerant la força i la distància a l’eix de gir i fa càlculs senzills sobre
l’efecte multiplicador de la força produït per aquestes màquines.
5. Comprendre el paper que juga la fricció en la vida quotidiana.
5.1. Analitza els efectes de les forces de fricció i la seva
influència en el moviment dels éssers vius i els vehicles.
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UD. 6

6. Considerar la força gravitatòria com la responsable del pes dels

Forces i

cossos, dels moviments orbitals i dels diferents nivells d’agrupació en

moviment l’Univers, i analitzar els factors de què depèn.
sa

6.1. Relaciona qualitativament la força de gravetat que existeix

l’univers

entre dos cossos amb les seves masses i la distància que els

(8)

separa.
6.2.

Distingeix

entre

massa

i

pes

calculant

el

valor

de

l’acceleració de la gravetat a partir de la relació entre ambdues
magnituds.
6.3. Reconeix que la força de gravetat manté als planetes girant al
voltant del Sol, i a la Lluna al voltant del nostre planeta, justificant el
motiu pel qual aquesta atracció no porta a la col·lisió dels dos cossos.
7. Identificar els diferents nivells d’agrupació entre cossos celestes, des
dels cúmuls de galàxies als sistemes planetaris, i analitzar l’ordre de
magnitud de les distàncies implicades.
7.1. Relaciona quantitativament la velocitat de la llum amb el temps
que tarda a arribar a la Terra des d’objectes celestes llunyans i amb la
distància en la qual es troben els esmentats objectes, interpretant els
valors obtinguts.
TERCERA AVALUACIÓ
UD. 7

1. Reconèixer que l’energia és la capacitat de produir transformacions o

L’energia canvis.
(10)

1.1. Argumenta que l’energia es pot transferir, emmagatzemar o
dissipar, però no crear ni destruir, i empra exemples.
1.2.

Reconeix

expressant-la

i
en

defineix
la

unitat

l’energia

com

corresponent

una
en

magnitud
el

sistema

internacional.
2. Identificar els diferents tipus d’energia posats de manifest en
fenòmens quotidians i en experiències senzilles duites a terme al
laboratori.
2.1. Relaciona el concepte d’energia amb la capacitat de produir
canvis i identifica els diferents tipus d’energia que es posen de
manifest en situacions quotidianes explicant les transformacions
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d’unes formes a d’altres.
UD. 8

5. Valorar el paper de l’energia en les nostres vides, identificar-ne les

Energia i

diferents fonts, comparar el seu impacte mediambiental i reconèixer la

medi

importància de l’estalvi energètic per a un desenvolupament sostenible.

ambient

5.1. Reconeix, descriu i compara les fonts renovables i no

(9)

renovables d’energia, analitzant amb sentit crític el seu impacte
mediambiental.
6. Conèixer i comparar les diferents fonts d’energia emprades en la vida
diària

en

un context global que impliqui aspectes econòmics i

mediambientals.
6.1. Compara les principals fonts d’energia de consum humà, a partir
de

la

distribució

geogràfica

dels

seus

recursos

i

els

efectes

mediambientals.
6.2.

Analitza

la

predominança

de

les

fonts

d’energia

convencionals davant les alternatives, argumentant els motius
pels quals aquestes darreres encara no estan prou explotades.
7. Valorar la importància de fer un consum responsable de les fonts
energètiques.
7.1. Interpreta dades comparatives sobre l’evolució del consum
d’energia mundial proposant mesures que poden contribuir a
l’estalvi individual i col·lectiu.
UD. 9
Calor i

3. Relacionar els conceptes d’energia, calori temperaturaen termes de
la teoria cineticomolecular i descriure els mecanismes pels quals es

temperatu transfereix l’energia tèrmica en diferents situacions quotidianes.
ra (8)

3.1. Explica el concepte de temperatura en termes del model
cineticomolecular i diferencia entre temperatura, energia i calor.
3.2. Coneix l’existència d’una escala absoluta de temperatura i
relaciona les escales Celsius i Kelvin.
3.3.

Identifica

els

mecanismes

de

transferència

d’energia

reconeixent-los en diferents situacions quotidianes i en fenòmens
atmosfèrics, justificant la selecció de materials per a edificis i en el
disseny de sistemes d’escalfament.
4. Interpretar els efectes de l’energia tèrmica sobre els cossos en
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situacions quotidianes i en experiències de laboratori.
4.1. Explica el fenomen de la dilatació a partir d’alguna de les
seves aplicacions com els termòmetres de líquid, juntes de
dilatació en estructures.
4.2. Explica l’escala Celsius establint els punts fixos d’un termòmetre
basat en la dilatació d’un líquid volàtil.
4.3.

Interpreta

experiències

on

qualitativament
es

posi

de

fenòmens
manifest

quotidians

l’equilibri

i

tèrmic

associant-lo amb la igualació de temperatures.

6.2. Criteris de qualificació 2n d’ESO
L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:
●

Proves o exàmens: Normalment es farà un examen després de cada unitat o
bloc temàtic.

●

Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el
professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú. Del quadern
s’avaluaran els següents punts: presentació, estructura, neteja i correcció de
les activitats, correcció dels continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats
al llarg de la unitat.

●

Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la feina
realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

●

Entregues i presentacions de treballs: Poden ser treballs entregats en mà al
professor (informes de pràctiques de laboratori, treballs de recerca, etc.)
entregats de forma digital i/o amb una presentació pública davant els
companys.

●

També es valoraran les correccions a la pissarra, intervencions orals i la

participació i activitats al fòrum virtual. Els alumnes fan servir Google classroom
i es valoren les activitats, participació i aportacions.
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CURS 2n d’ESO
Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació
Nombre mínim de parcials per avaluació

2

Exàmens, exercicis teòrics…

60%

Pràctica, entrega de quaderns, tasques…

30%

Actitud

10%

Correcció lingüística

*

* La correcció lingüística es valorarà mitjançant els exàmens i treballs a entregar de la
següent manera:
- Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes
d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.
- Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la
nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres
mancances a nivell de redacció.
Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir
millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.

Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats haurà de ser igual o
superior a 3.

En el cas que una unitat didàctica no es realitzi examen, l'avaluació de les activitats
més destacades s'inclouran dins l'apartat anterior d'Exàmens (60%).
Dins de cada avaluació, en el cas que d'una unitat didàctica s'obtingui una qualificació
inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts per a poder
fer mitjana.
Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtenguin una mitjana final de
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les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada
avaluació sigui igual o superior a 4.
RECUPERACIONS:
JUNY
* Es farà una recuperació global al mes de juny per als alumnes que duguin 2 o
més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès només una avaluació es podrà
recuperar aquesta.
* Consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs, de
manera que es mantindran els percentatges esmentats anteriorment.

SETEMBRE
* Per als alumnes que no superin l'assignatura al juny hi haurà una recuperació en
el mes de setembre, que consistirà en una prova escrita (70% de la nota final) i en
l'entrega d'una feina d'estiu (30%).
6.3. Procediments d'avaluació.
Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament – aprenentatge aplicats
seran els següents:
- L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació
numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un bon
aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer mitjançant la revisió d’informacions
del curs anterior, quan sigui possible, juntament amb l’execució d’una prova inicial
escrita (individual o en grup).
- Després de cada unitat didàctica el professor valorarà els resultats dels
exàmens, l'estat del quadern de l'alumne i les tasques diàries. En cas que es detectin
mancances en algun alumne concret el professor informarà els pares de l'alumne
mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast (agenda, telèfon, entrevista
personal...) i s'intentarà aconseguir la col·laboració per part de la família. També es
valorarà la possibilitat d'aplicar alguna mesura de reforç educatiu o, en darrera
instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada al seu nivell competencial (sempre amb
l'assessorament del departament d'Orientació). Si les mancances es detecten en un
grup d'alumnes el professor valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.
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- Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats obtinguts i
proposarà les mesures correctores que consideri oportunes per millorar el rendiment
del grup.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.
L’assignatura de Física i química es cursa per primera vegada a segon d’ESO, per tant,
no hi pot haver cap alumne amb l’assignatura pendent.
6.5. Criteris de promoció.
En finalitzar el curs de segon d'ESO l'equip docent és el que ha de prendre la
decisió sobre la promoció de curs dels alumnes. D'acord amb la normativa vigent, els
alumnes promocionen de curs si han superat totes les matèries cursades i quan
tinguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, sempre i quan no
siguin matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.
L’equip docent pot decidir la promoció excepcional d’un alumne amb avaluació
negativa en tres matèries quan es donin conjuntament les condicions següents:
- Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament
matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.
- Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació
negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives
favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
- Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el
consell orientador a què fa referència l’article 18.5 de D34/2015.
Es pot autoritzar de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació
negativa

en

dues

matèries

que

siguin

matemàtiques

i

llengua

catalana

o

matemàtiques i llengua castellana de forma simultània quan l’equip docent consideri
que l’alumne pot seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de
recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica, i sempre que
s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell
orientador a què fa referència l’article 18.5 de D34/2015.
7. Ensenyaments globalitzats. (Transversalitat)
Des de la matèria de Física i química es treballarà la comprensió lectora, l'expressió
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oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació i la
comunicació, així com els diferents temes transversals.
D'altra banda, es treballarà en grups cooperatius, cosa permetrà fomentar el
desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva entre homes i dones,
així com la prevenció de qualsevol tipus de actuació violenta.
D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i
de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com
evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin
discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la
prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,
familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la
igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les
persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.
L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin
desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,
la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides
on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir
una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa
l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el
coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte
per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de
prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.
8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau.
Tractament de les competències clau a la matèria de Física i química.
El primer bloc permet treballar a fons la competència matemàtica i les competències
bàsiques en ciència i tecnologia: al primer cicle de manera més qualitativa amb el
reconeixement i la utilització dels instruments i el material de laboratori; i a quart,
fent un tractament més quantitatiu, a través del càlcul d’errors, l’anàlisi de dades,
l’elaboració i la interpretació de taules de dades, els gràfics i l’aplicació de principis i
lleis.
Així mateix, es treballa la comunicació lingüística a través de la comprensió i expressió
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tant oral com escrita en l’elaboració i l’exposició del projecte d’investigació.
L’elaboració del projecte requereix també el desenvolupament de la competència
d’aprendre a aprendre, en la planificació i posterior revisió de la feina, així com de la
competència digital en el procés de recerca, selecció i organització de la informació.
Del segon al cinquè bloc, atès el caràcter pràctic i experimental de la matèria, es
treballen de nou la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i
tecnologia a través de la resolució de problemes: aplicant-hi principis i lleis apresos,
analitzant i interpretant resultats i fomentant l’ús de recursos tecnològics (com ara
simuladors, gràfics, laboratoris virtuals...).
I com que també al bloc cinquè al primer cicle de l’educació secundària obligatòria i al
blocs tercer i quart del quart curs es proposen treballs experimentals, a part de la
competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia, es treballen
les competències digital, d’aprendre a aprendre i en comunicació lingüística.
Igualment en aquests blocs i a través de les lectures orientades i les explicacions del
professor es potencia l’esperit crític amb els processos que tenen repercussió
industrial, mediambiental i social, sobretot al nostre entorn més proper que són les
Illes Balears.
A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria
de Física i química de segon d'ESO en el nostre centre:

COMPETÈNCIA CLAU

COM ES TREBALLA

Comunicació

Es treballa mitjançant:

lingüística

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i
qüestions

relacionades

amb

les

diferents

unitats

didàctiques.
- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part
del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).
- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la
correcció

ortogràfica

i

gramatical

i

la utilització del

vocabulari específic amb propietat.
- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin
petites tasques diàries o treballs més elaborats, de manera
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individual o conjunta.
Competència

Es treballa mitjançant:

matemàtica i

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

competències

(valors de temperatura, pressions, forces, velocitat,

bàsiques en ciència i

etc.).

tecnologia

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar
dades sobre diferents variables (variació de la
velocitat en funció del temps, etc.), així com la
seva interpretació.
- La realització de càlculs matemàtics bàsics i
l'aplicació de fórmules senzilles.
- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques
(balances de precisió, etc.) i l'aplicació del mètode
científic amb l'objectiu de fer prediccions i prendre
decisions.

Competència digital

Es treballa mitjançant:
- La recerca, contrast i selecció d'informació de
manera crítica mitjançant diverses fonts i mitjans
digitals.
- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar
produccions

escrites

(documents

de

text,

presentacions digitals...).
- L'elaboració de material digital amb aplicacions
online (Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).
- La utilització d'ordinadors i tauletes personals/aula
informàtica.
- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina
per a fomentar la comunicació entre professorat i
alumnat.
Aprendre a aprendre

Es treballa mitjançant:
- La presa de consciència per part de l'alumnat del
què sap i del què ha d'aprendre.

IES Port d'Alcúdia. Curs 2019-2020
Programació didàctica. Departament de Física i química
- El fet de potenciar l'organització del propi procés
d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines
(autoregulació).
- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma
responsable i la revisió conjunta (de vegades en
equip) de les proves escrites.
-

L'ús

d'habilitats

i

tècniques

d'aprenentatge

relacionades amb la síntesi i organització de la
informació (mapes conceptuals, esquemes, etc.).
- Aplicació del treball cooperatiu.
Competències

Es treballa mitjançant:

socials i cíviques

- El coneixement dels avenços científics i de la
seva influència social i ètica, per tal d'aconseguir
que els alumnes siguin ciutadans actius amb opinió
crítica.
- La valoració dels diferents estils de vida i de les
seves

conseqüències

desenvolupament

per tal de promoure el

sostenible

i

hàbits

de

vida

saludables.
- Aplicació de treball en equips cooperatius.
Sentit d’iniciativa
i

esperit

emprenedor

Es treballa mitjançant:
- La realització de projectes on es fomenta la seva
responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin
individuals o en grup.
- La planificació, en la mesura del possible, del seu
propi procés d'aprenentatge.

Consciència

i

Es treballa mitjançant:

expressions

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el

culturals

més proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta,
etc.) i la valoració positiva del seus valors estètics,
naturals i culturals.
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9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.
9.1. Plans d'actuació
En el grup de Física i Química de 2n d’ESO es disposa d’una hora setmanal
desdoblada amb un altre professor. Aquesta hora s’aprofita per a la realització de
pràctiques en el laboratori: la meitat del grup duu a terme experiències de laboratori,
mentre que la resta realitza activitats de reforç i consolidació en un grup més reduït,
amb la qual cosa s'aconsegueix una atenció més individualitzada per a tots els
alumnes i fer seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials. D’altra
banda, quan no hi hagi pràctiques de laboratori s’aprofita aquest suport setmanal per
a tenir dos professors dins l’aula i així atendre els alumnes amb més dificultats per a
seguir la matèria, en especial els alumnes amb necessitats educatives especials
comentats abans.

9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars
Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es
realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i
d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als
alumnes amb NEE, per als alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin
les 2 llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més
cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es
faran adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la
base per considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura.
D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes
pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar
adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a
alumnat NO NESE elaborat pel centre.

9.3. Mesures individuals de suport
Es realitzaran les adaptacions no significatives i significatives tenint en compte la
relació d'alumnes NESE proporcionada pel departament d'Orientació. D'altra banda, a
mesura que es vagin detectant dificultats en alumnes no diagnosticats com a NESE es
derivaran a Orientació per a la seva valoració i es realitzaran les adaptacions
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curriculars necessàries.
10. Activitats complementàries i extraescolars
Les sortides previstes són les següents:
1avaluació

2avaluació

Preu 2a aval.

3avaluació

7, 20 novembre

21, 22, 27, 29 gener

3€ taller

-

TIRME

Taller Energia i fluids

Bus

Caixa Fòrum

subvencionat

(Bus subvencionat per

per

Ajuntament Alcúdia,

l’Ajuntament

medi ambient)

d’Alcúdia

IES Port d'Alcúdia
DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA
PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE 3r d'ESO PMAR

CURS 2019/20

1. Seqüenciació de continguts.

Continguts de 3r d'ESO PMAR
Bloc

Continguts
1. Etapes del mètode científic.

1. L’activitat
científica

2. Mesura de magnituds. Les magnituds del sistema
internacional. Notació científica.
3. El treball al laboratori.
4. El projecte d’investigació i les TIC.
1. Propietats de la matèria.
2. Estats físics de la matèria.
3. El model cineticomolecular.
4. Lleis dels Gasos
5. Substàncies pures i mescles.
6. Mescles d'especial interès:disslucions aquoses, aliatges i
col.loides.

2. La matèria

7. Mètodes de separació de mescles.
8. Estructura atòmica.Isòtops. Models atòmics.
9. El Sistema Periòdic dels elements.
10. Unions entre àtoms: molècules i cristalls.
11. Masses atòmiques i moleculars.
12. Elements i composts d’especial interès amb aplicacions
industrials, tecnològiques i biomèdiques.
13. Formulació i nomenclatura de composts binaris seguint les
normes IUPAC.
1. Canvis físics i canvis químics.
2. La reacció química.

3. Els canvis

3. Càlculs estequiomètrics senzills.
4. Llei de conservació de la massa.
5. La química en la societat i el medi ambient.
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2. Objectius específics de l'àrea.
Els objectius de la matèria de Física i química són els següents:
1. Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes disciplines i
que forma part del concepte universal de cultura.
2. Conèixer i comprendre els fenòmens que tenen lloc a la natura, establint relacions
entre ells.
3. Aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i la resolució de problemes
i

situacions

reals:

observació,

recerca

d’informació,

formulació

d’hipòtesis,

experimentació i/o anàlisi de dades, càlcul i anàlisi de resultats i elaboració de
conclusions.
4. Dissenyar i dur a terme experiments per explicar fenòmens senzills, utilitzant el
material adient i respectant les normes de seguretat i el tractament de residus.
5. Comprendre i reproduir amb claredat textos senzills de divulgació científica.
6. Adquirir les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de la informació i la
comunicació com a instrument de feina en la resolució de situacions i problemes.
7. Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a
aprendre propis del pensament científic.
8. Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per
adquirir nous coneixements.
9. Desenvolupar hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.
10. Reconèixer i valorar la importància de la física i química en la millora dels hàbits
de salut, els hàbits de consum, la cura d’essers vius i el medi ambient necessària per
fer sostenible el nostre planeta i contribuir al desenvolupament i a la millora de la
societat en què vivim.
3. Orientacions metodològiques.
3.1 Mètodes i propostes didàctiques.
La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i
adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament
relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que impliquen
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desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca i d’investigació i
l’ús habitual de les tecnologies de la informació i la comunicació. Entre les activitats
que s'empraran, destacar el mètode d’aprenentatge basat en problemes, les
explicacions col·lectives, les activitats en grup petit, la feina individualitzada, la feina
al laboratori, les activitats al medi natural i l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació per facilitar la interacció alumne/professor.
Es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de manifest les
relacions amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la realitat.
A més, en determinades unitats didàctiques es treballarà amb la metodologia per
projectes, la qual suposa que els alumnes facin feina en grups petits i el professor
faci de mediador i facilitador de tot el procés. Durant el desenvolupament d’aquesta
metodologia els alumnes aconsegueixen comprendre la importància de fer feina
cooperativament, desenvolupen habilitats d’anàlisi i síntesi de la informació i
assoleixen,

en

definitiva,

les

competències

clau

necessàries.

L'enfocament

multidisciplinar d'aquesta metodologia farà que per a determinades activitats es
necessiti la col·laboració de professors de diferents departaments.
Sovint es treballarà cooperativament en petit grup.
Així, pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell es
tendran en compte tres aspectes rellevants:
●

Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de cada
unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un enfocament
totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i la comprensió
dels temes científics.

●

Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de
l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.

●

Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball pràctic i
de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements científics i
d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.

D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells
conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti
als alumnes relacionar la física i la química amb qüestions científiques que
corresponen a l'actualitat i al seu entorn més proper. Això permet que
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l’aprenentatge dels coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i
sigui útil per entendre millor el món que envolta els alumnes.
Es treballarà a classe amb el llibre de text (per a informació i consulta, així com
activitats), la pissarra digital i el quadern d'activitats (llibreta personal on es faran els
resums, esquemes i activitats).
El dibuix, les il·lustracions i les animacions són un element actiu a les classes
que afavoreixen la retenció de coneixements. És per això que sempre que sigui
possible es faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels
objectius de la matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa.
A tercer es disposa també d'una de les tres sessions setmanals a l'aula específica,
el laboratori, que es dedicarà al treball pràctic experimental. S'inclouran també
treballs experimentals o d’investigació per resoldre problemes mitjançant l’ús del
mètode científic i formar als alumnes en la recerca d’informació. Es podran projectes
de recerca o metodologia per projectes a diferents unitats didàctiques.
3.2 Materials i recursos didàctics.
Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els
alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per això
es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels alumnes i permeten
connectar els continguts científics amb la realitat més propera de l'alumne. Entre ells,
destacar:
●

Material audiovisual (pissarra digital, vídeos, pel·lícules, documentals).

●

Material TIC (ordinadors personals i programes informàtics interactius, aules
virtuals, recursos en xarxa)

●

Material de laboratoris (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics,
reactius químics, etc.)

●

Material bibliogràfic (llibres de text, guies de camp, llibres de consulta, etc.).

●

Fitxes de treball, guions de pràctiques, guions per a sortides...
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Materials didàctics
Nivell 3r ESO
Recursos

-

Dossier

de

l’alumne

(material

elaborat

pel

departament, amb fitxes, fotocòpies, etc.).
- Quadern grapat de quadres mida DINA 4 o arxivador
amb fundes.
- Grup de Google Classroom.
- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o
de la premsa.
- Vídeos didàctics de contingut científic.
- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.
- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la
matèria.
- Material de laboratori.
- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.
- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la
biblioteca del centre o al departament.

4. Temporalització.
Temporalització 3r PMAR
1a Avaluació
UD 0. Les ciències experimentals
UD1. Els sistemes materials
UD 2. Substàncies pures i mescles
2a Avaluació
UD 3. La composició de la matèria
UD 4. Unió d'àtoms
3a Avaluació
UD5.Lesr
eaccions químiques
UD6. Tot és química
UD 7. Formulació
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5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.
Un aspecte molt important a considerar en les classes la matèria de física i química
és el de l’atenció a la diversitat. La planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre
els alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen dificultats, de
manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats individuals de tots i
totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes matèries dins de la
mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els alumnes arribaran
al mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els temes. En aquest
sentit, el diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un paper fonamental
Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un
grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tots els
alumnes i aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada
unitat didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar
els coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més
dificultats. I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats
d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu
aprenentatge.
D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de
suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no
significatives)

que

siguin

departament

d'Orientació,

necessàries,
amb

la

amb

finalitat

el

suport

que

i

puguin

l'assessorament
assolir

el

del

màxim

desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius
establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.
5.1. Desdoblaments
El curs de 3rESO de PMAR no té desdoblament de Física i química perquè es tracta
d’un grup poc nombrós, en el qual un sol professor pot atendre perfectament les
necessitats específiques de cada alumne.
5.2. Mesures de reforç i ampliació
El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que
permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els
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mateixos alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha comentat
anteriorment, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre es farà un
repàs exhaustiu just abans de l'examen o prova escrita. Les activitats d'ampliació
podran tenir en compte aspectes transversals del currículum i atendre aquells alumnes
que hagin assolit els objectius i continguts de la unitat més ràpidament que la resta,
mantenint així la seva motivació.

6. Avaluació.
6.1. Criteris d'avaluació i EAA.
(EAA mínims en negreta)
Criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge de 3r de PMAR
PRIMERA AVALUACIÓ
1. Reconèixer i identificar les característiques del mètode científic.
1.1. Formula hipòtesis per explicar fenòmens quotidians
emprant teories i models científics.
1.2.

Registra

observacions,

dades

i

resultats

de

manera

organitzada i rigorosa, i els comunica de forma oral i escrita
utilitzant esquemes, gràfics, taules i expressions matemàtiques.
2. Valorar la investigació científica i el seu impacte en la
indústria i en el desenvolupament de la societat.
2.1. Relaciona la investigació científica amb les aplicacions
UD. 0

tecnològiques en la vida quotidiana.

Les ciències

4. Reconèixer els materials, i instruments bàsics presents al

experimentals

laboratori de física i en el de química; conèixer i respectar les
normes de seguretat i d’eliminació de residus per a la protecció
del medi ambient.
4.1. Reconeix i identifica els símbols més freqüents usats
en l’etiquetatge de productes químics i instal·lacions, i
n’interpreta el significat
4.2. Identifica material i instruments bàsics de laboratori i
sap com s’empren per dur a terme experiències respectant
les normes de seguretat i identificant actituds i mesures
d’actuació preventives.
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5. Interpretar la informació sobre temes científics de caràcter
divulgatiu que apareix en publicacions i mitjans de comunicació.
5.1. Selecciona, comprèn i interpreta informació rellevant en un
text de divulgació científica i transmet les conclusions obtingudes
utilitzant el llenguatge oral i escrit amb propietat.
5.2. Identifica les principals característiques lligades a la fiabilitat i
objectivitat del flux d’informació existent a Internet i altres
mitjans digitals.
6. Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi
en pràctica l’aplicació del mètode científic i l’ús de les TIC.
6.1. Elabora petits treballs d’investigació sobre algun tema
objecte d’estudi aplicant el mètode científic, i emprant les
TIC

per

cercar

i

seleccionar

informació

i

presentar

conclusions.
6.2. Participa, valora, gestiona i respecta la feina individual
i en equip.
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1. Reconèixer les propietats generals i característiques
específiques de la matèria i relacionar-les amb la seva naturalesa i
les seves aplicacions.
1.1.

Distingeix

entre

propietats

generals

i

propietats

característiques de la matèria, i utilitza aquestes darreres
per a la caracterització de substàncies.
1.2. Relaciona propietats dels materials del nostre entorn
UD. 1.
Els sistemes
materials

amb l’ús que se’n fa.
2. Justificar les propietats dels diferents estats d’agregació de la
matèria i els seus canvis d’estat, a través del model
cineticomolecular.
2.1. Justifica que una substància pot presentar-se en diferents
estats d’agregació depenent de les condicions de pressió i
temperatura en les quals es trobi.
2.2. Explica les propietats dels gasos, líquids i sòlids
emprant el model cineticomolecular.
2.3. Descriu i interpreta els canvis d’estat de la matèria
utilitzant

el

model

cineticomolecular

i

l’aplica

en

la

interpretació de fenòmens quotidians.
3. Establir les relacions entre les variables de què depèn l’estat
d’un gas a partir de representacions gràfiques i/o taules de
resultats obtinguts en experiències de laboratori o simulacions per
ordinador.
3.1. Justifica el comportament dels gasos en situacions
quotidianes relacionant-lo amb el model cineticomolecular.
3.2. Interpreta gràfics, taules de resultats i experiències que
relacionen la pressió, el volum i la temperatura d’un gas emprant
el model cineticomolecular i les lleis dels gasos.
SEGONA AVALUACIÓ
U
 D2.

1. Distingir entre substàncie pures i mescles. I identificar els tipus

Substàncies

de mescles.

pures i

1.1.Distingeix i classifica sistemes materials d’ús quotidià

mescles

en substàncies pures i mescles, especificant en aquest
darrer

cas

si

es

tracta

de

mescles

homogènies,
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heterogènies o col·loides.
1.2. Identifica el dissolvent i el solut en analitzar la
composició de mescles homogènies d’especial interès.
1.3. Duu a terme experiències senzilles de preparació de
dissolucions, descriu el procediment seguit i el material
emprat, determina la concentració i l’expressa en grams
per litre.
1.4. Dissenya mètodes de separació de mescles segons les
propietats característiques de les substàncies que les
componen, descrivint el material de laboratori adequat.
1.

Reconèixer

que

els

models

atòmics

són

instruments

interpretatius de les diferents teories i la necessitat d’utilitzar-los
per interpretar i comprendre l’estructura interna de la matèria.
UD. 3
La composició

1.1. Representa l’àtom, a partir del nombre atòmic i el
nombre màssic, emprant el model planetari.

de la matèria. 6.2.
L'àtom i la

Descriu

les

característiques

de

les

partícules

subatòmiques bàsiques i la seva localització a l’àtom.

taula periòdica 1.3. Relaciona la notació Z AX amb el nombre atòmic, el nombre
màssic determinant el nombre de cada una dels tipus de
partícules subatòmiques bàsiques.
1.4. Analitzar la utilitat científica i tecnològica dels isòtops
radioactius.
1.5. Explica en què consisteix un isòtop i comenta aplicacions dels
isòtops radioactius, la problemàtica dels residus originats i les
solucions per gestionar-los.
2. Interpretar l’ordenació dels elements a la taula periòdica i
reconèixer els més rellevants a partir dels seus símbols.
2.1. Justifica l’actual ordenació dels elements en grups i
períodes a la taula periòdica.
2.2. Relaciona les principals propietats de metalls, no metalls i
gasos nobles amb la seva posició a la taula periòdica i amb la seva
tendència a formar ions, prenent com a referència el gas noble
més pròxim.
UD. 4

1. C
 onèixer com s’uneixen els àtoms per formar estructures més
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Unions
d’àtoms

complexes i explicar les propietats de les agrupacions resultants.
1.1. Coneix i explica el procés de formació d’un ió a partir de
l’àtom corresponent, utilitzant la notació adequada per a la seva
representació.
1.2. Explica com alguns àtoms tendeixen a agrupar-se per
formar molècules interpretant aquest fet en substàncies
d’ús freqüent i calcula les seves masses moleculars.
2. Diferenciar entre àtoms i molècules, i entre elements i
composts en substàncies d’ús freqüent i conegut.
2.1. Reconeix els àtoms i les molècules que componen
substàncies d’ús freqüent, classificant-les en elements o
composts, basant-se en la seva expressió química.
2.2. Presenta, emprant les TIC, les propietats i aplicacions
d’algun element i/o compost químic d’especial interès a
partir d’una recerca guiada d’informació bibliogràfica i/o
digital.
TERCERA AVALUACIÓ

UD. 5

1. Distingir entre canvis físics i químics mitjançant la realització

Reaccions

d’experiències senzilles que posin de manifest si es formen o no

químiques

substàncies noves.
1.1. Distingeix entre canvis físics i químics en accions de la
vida quotidiana en funció que hi hagi o no formació de
noves substàncies.
1.2. Descriu el procediment de realització d’experiments senzills
en els quals es posi de manifest la formació de noves substàncies
i reconeix que es tracta de canvis químics.
2. Caracteritzar les reaccions químiques com a transformacions
d’unes substàncies en d’altres.
2.1. Identifica quins són els reactius i els productes de
reaccions químiques senzilles interpretant la representació
esquemàtica d’una reacció química.
3. Descriure a nivell molecular el procés pel qual els reactius es
transformen en productes en termes de la teoria de col·lisions.
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3.1. Representa i interpreta una reacció química a partir de
la teoria atòmica i molecular i la teoria de col·lisions.
4. Deduir la llei de conservació de la massa i reconèixer reactius i
productes a través d’experiències senzilles al laboratori i/o de
simulacions per ordinador.
4.1. Reconeix quins són els reactius i els productes a partir
de la representació de reaccions químiques senzilles, i
comprova experimentalment que es compleix la llei de
conservació de la massa.
5. Comprovar mitjançant experiències senzilles de laboratori la
influència de determinats factors en la velocitat de les reaccions
químiques.
5.1. Proposa el desenvolupament d’un experiment senzill que
permeti comprovar experimentalment l’efecte de la concentració
dels reactius en la velocitat de formació dels productes d’una
reacció química, justificant aquest efecte en termes de la teoria de
col·lisions.
5.2. Interpreta situacions quotidianes en les quals la
temperatura influeix significativament en la velocitat de la
reacció.
UD. 6

6. Reconèixer la importància de la química en l’obtenció de noves

Tot és química! substàncies i la seva importància en la millora de la qualitat de
vida de les persones.
6.1. Classifica alguns productes d’ús quotidià en funció de
la seva procedència natural o sintètica.
6.2.

Identifica

i

associa

productes

procedents

de

la

indústria química amb la seva contribució a la millora de la
qualitat de vida de les persones.
7. Valorar la importància de la indústria química en la societat i la
seva influència en el medi ambient.
7.1. Descriu l’impacte mediambiental del diòxid de carboni, els
òxids de sofre, els òxids de nitrogen i els CFC i altres gasos
d’efecte

hivernacle

relacionant-lo

mediambientals d’àmbit global.

amb

els

problemes

IES Port d'Alcúdia
7.2. Proposa mesures i actituds, a nivell individual i
col·lectiu,

per

mitigar

els

problemes

mediambientals

d’importància global.
7.3. Defensa raonadament la influència que el desenvolupament
de la indústria química ha tingut en el progrés de la societat, a
partir de fonts científiques de diferent procedència.
UD. 7

1. Formular i anomenar composts binaris seguint les normes

Formulació

IUPAC.

inorgànica

1.1. Utilitza el llenguatge químic per anomenar i formular
composts binaris seguint les normes IUPAC.

6.2. Criteris de qualificació 3r PMAR
L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:
●

Proves o exàmens:Es farà un examen després de cada unitat o bloc temàtic.

●

Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el
professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú. Del quadern
s’avaluaran els següents punts: presentació, estructura, neteja i correcció de
les activitats, correcció dels continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats
al llarg de la unitat.

●

Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la feina
realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

●

Lliuraments i presentacions de treballs: Poden ser treballs entregats en mà al
professor (informes de pràctiques de laboratori, treballs de recerca, etc.)
entregats de forma digital i/o amb una presentació pública davant els
companys.

●

També es valoraran les correccions a la pissarra, intervencions orals i la
participació i activitats al fòrum virtual. Els alumnes fan servir Google classroom
i es valoren les activitats, participació i aportacions.
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Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació
Nombre mínim de parcials per avaluació

2

Exàmens, exercicis teòrics…

70%

Pràctica, entrega de quaderns, tasques…

20%

Actitud

10%

Correcció lingüística

*

* La correcció lingüística es valorarà mitjançant els exàmens i treballs a entregar de la
següent manera:
- Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes
d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.
- Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la
nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres
mancances a nivell de redacció.
Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir
millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.

Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats haurà de ser igual o
superior a 3.

En el cas que una unitat didàctica es desenvolupi seguint la metodologia de
treball per projectes l'avaluació de les activitats del projecte, el seu producte final i la
prova escrita s'inclouran dins l'apartat anterior d'Exàmens (70%).
Dins de cada avaluació, en el cas que d'un examen s'obtingui una qualificació
inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts per a poder
fer mitjana.
Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtenguin una mitjana
final de les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota
de cada avaluació sigui igual o superior a 4.
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RECUPERACIONS:
JUNY
* Es farà una recuperació global al mes de juny per als alumnes que duguin 2 o
més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès només una avaluació es podrà
recuperar aquesta.
* Consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs, de
manera que es mantindran els percentatges esmentats anteriorment.

SETEMBRE
* Per als alumnes que no superin l'assignatura al juny hi haurà una recuperació en
el mes de setembre, que consistirà en una prova escrita (70% de la nota final) i en
l'entrega d'una feina d'estiu (30%).

6.3. Procediments d'avaluació.
Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament – aprenentatge aplicats
seran els següents:
●

L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació
numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un
bon aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer mitjançant la revisió
d’informacions del curs anterior, quan sigui possible, juntament amb l’execució
d’una prova inicial escrita (individual o en grup).

●

Després de cada unitat didàctica el professor valorarà els resultats dels
exàmens, l'estat del quadern de l'alumne i les tasques diàries. En cas que es
detectin mancances en algun alumne concret el professor informarà els pares
de l'alumne mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast (agenda,
telèfon, entrevista personal...) i s'intentarà aconseguir la col·laboració per part
de la família. També es valorarà la possibilitat d'aplicar alguna mesura de reforç
educatiu o, en darrera instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada al seu
nivell

competencial

(sempre

amb

l'assessorament

del

departament

d'Orientació). Si les mancances es detecten en un grup d'alumnes el professor
valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.
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●

Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats obtinguts i
proposarà les mesures correctores que consideri oportunes per millorar el
rendiment.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.
Recuperació de Física i química de 2n ESO
En el cas que un alumne dugui l'assignatura de Física i Química de 2n ESO pendent la
podrà recuperar si aprova l’examen de recuperació de pendents que té lloc durant el
curs (convocatòria ordinària). En aquest cas cal entregar un petit dossier de feina. La
data d'entrega de la tasca de recuperació i de l'examen la determinarà el centre. La
qualificació s'obtindrà de la forma següent:

Examen de recuperació

70%

Tasca de recuperació

30%

En cas de no recuperar l'assignatura, al mes de setembre hi ha una convocatòria
extraordinària per recuperar la matèria pendent, que consistirà en una prova escrita
(70%) i l’entrega d’una feina d’estiu (30%).
6.5. Criteris de promoció.

En finalitzar el curs l'equip docent és el que ha de prendre la decisió sobre la
promoció de curs dels alumnes. Els criteris de promoció per als alumnes de PMAR són
els mateixos que per a la resta d’alumnes (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). A
aquest efecte, la qualificació de cadascuna de les matèries (física i química i
matemàtiques) serà la mateixa que la de l’àmbit del qual formen part.
D'acord amb la normativa vigent, els alumnes promocionen de curs si han superat
totes les matèries cursades i quan tinguin una avaluació negativa en dues matèries
com a màxim, sempre i quan no siguin matemàtiques i llengua catalana o
matemàtiques i llengua castellana.
L’equip docent pot decidir la promoció excepcional d’un alumne amb avaluació
negativa en tres matèries quan es donin conjuntament les condicions següents:
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- Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament
matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.
- Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació
negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives
favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
- Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el
consell orientador a què fa referència l’article 18.5 de D34/2015.
Es pot autoritzar de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació
negativa

en

dues

matèries

que

siguin

matemàtiques

i

llengua

catalana

o

matemàtiques i llengua castellana de forma simultània quan l’equip docent consideri
que l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de
recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica, i sempre que
s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell
orientador a què fa referència l’article 18.5 de D34/2015.

7. Elements globalitzats (transversalitat).
Des de la matèria de Física i Química es treballarà la comprensió lectora, l'expressió
oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació i la
comunicació, així com els diferents temes transversals.
D'altra banda, es treballarà en grups cooperatius, cosa permetrà fomentar el
desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva entre homes i dones,
així com la prevenció de qualsevol tipus de actuació violenta.
D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i
de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com
evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin
discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la
prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,
familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la
igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les
persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.
L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin
desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,
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la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides
on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir
una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa
l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el
coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte
per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de
prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.
8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament
de les competències clau.
El primer bloc permet treballar a fons la competència matemàtica i les
competències bàsiques en ciència i tecnologia: al primer cicle de manera més
qualitativa amb el reconeixement i la utilització dels instruments i el material de
laboratori; i a quart, fent un tractament més quantitatiu, a través del càlcul d’errors,
l’anàlisi de dades, l’elaboració i la interpretació de taules de dades, els gràfics i
l’aplicació de principis i lleis.
Així mateix, es treballa la comunicació lingüística a través de la comprensió i
expressió tant oral com escrita en l’elaboració i l’exposició del projecte d’investigació.
L’elaboració del projecte requereix també el desenvolupament de la competència
d’aprendre a aprendre, en la planificació i posterior revisió de la feina, així com de la
competència digital en el procés de recerca, selecció i organització de la informació.
Del segon al cinquè bloc, atès el caràcter pràctic i experimental de la matèria,
es treballen de nou la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència
i tecnologia a través de la resolució de problemes: aplicant-hi principis i lleis apresos,
analitzant i interpretant resultats i fomentant l’ús de recursos tecnològics (com ara
simuladors, gràfics, laboratoris virtuals...). La realització de treballs experimentals
permet treballar també lles competències digital, d’aprendre a aprendre i en
comunicació lingüística.
Igualment en aquests blocs i a través de les lectures orientades i les explicacions del
professor es potencia l’esperit crític amb els processos que tenen repercussió
industrial, mediambiental i social, sobretot al nostre entorn més proper que són les
Illes Balears.
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A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria
de Física i química de tercer d'ESO en el nostre centre:

COMPETÈNCIA CLAU

COM ES TREBALLA

Comunicació

Es treballa mitjançant:

lingüística

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i
qüestions

relacionades

amb

les

diferents

unitats

didàctiques.
- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part
del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).
- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la
correcció

ortogràfica

i gramatical i la utilització del

vocabulari específic amb propietat.
- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin
petites tasques diàries o treballs més elaborats, de
manera individual o conjunta.
Competència

Es treballa mitjançant:

matemàtica i

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

competències

(valors

bàsiques en ciència

velocitat, etc.).

i

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar

tecnologia

dades sobre diferents variables (variació de la

de

temperatura,

pressions,

forces,

velocitat en funció del temps, etc.), així com la
seva interpretació.
- La realització de càlculs matemàtics bàsics i
l'aplicació de fórmules senzilles.
- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques
(balances de precisió, etc.) i l'aplicació del mètode
científic amb l'objectiu de fer prediccions i prendre
decisions.
Competència digital

Es treballa mitjançant:
- La recerca, contrast i selecció d'informació de
manera crítica mitjançant diverses fonts i mitjans
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digitals.
- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar
produccions

escrites

(documents

de

text,

presentacions digitals...).
- L'elaboració de material digital amb aplicacions
online (Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).
- La utilització d'ordinadors i tauletes personals/aula
informàtica.
- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina
per a fomentar la comunicació entre professorat i
alumnat.
Aprendre
aprendre

a

Es treballa mitjançant:
- La presa de consciència per part de l'alumnat del
què sap i del què ha d'aprendre.
- El fet de potenciar l'organització del propi procés
d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines
(autoregulació).
-

La realització d'activitats d'autoavaluació de

forma responsable i la revisió conjunta (de vegades
en equip) de les proves escrites.
-

L'ús

d'habilitats

i

tècniques

d'aprenentatge

relacionades amb la síntesi i organització de la
informació (mapes conceptuals, esquemes, etc.).
- Aplicació del treball cooperatiu.
Competències
socials i cíviques

Es treballa mitjançant:
- El coneixement dels avenços científics i de la
seva influència social i ètica, per tal d'aconseguir
que els alumnes siguin ciutadans actius amb
opinió crítica.
- La valoració dels diferents estils de vida i de les
seves conseqüències per tal de promoure el
desenvolupament

sostenible

i

hàbits

de vida

saludables.
- Aplicació de treball en equips cooperatius.
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Sentit d’iniciativa
i

Es treballa mitjançant:

esperit

- La realització de projectes on es fomenta la seva

emprenedor

responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin
individuals o en grup.
- La planificació, en la mesura del possible, del seu
propi procés d'aprenentatge.

Consciència

i

Es treballa mitjançant:

expressions

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el

culturals

més proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta,
etc.) i la valoració positiva del seus valors estètics,
naturals i culturals.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.
9.1. Plans d'actuació
El grup de pmar es caracteritza per ser poc nombrós i per tenir un equip reduït de
professorat, considerem que aquest fet és el pla d’actuació més característic d’aquest
grup.
Totes les hores de àmbit científic són impartides pel mateix professor fet que
facilita les activitats d’ensenyança- aprenentatge dels alumnes. El fet que sigui un
grup reduït amb moltes hores amb el mateix professor permet aconseguir una atenció
més individualitzada per a tots els alumnes i fer seguiment dels alumnes amb
necessitats educatives especials.
9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars
Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es
realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i
d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als
alumnes amb NEE, per als alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin
les 2 llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més
cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es
faran adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la
base per considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir dels
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estàndards d’aprenentatge marcats com a mínims per al seu nivell en aquesta
programació s'elaboraran els objectius adaptats que permetran decidir si supera la
matèria o no.
D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes
pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar
adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a
alumnat NO NESE elaborat pel centre.
9.3. Mesures individuals de suport
Es realitzaran les adaptacions no significatives i significatives tenint en compte la
relació d'alumnes NESE proporcionada pel departament d'Orientació. D'altra banda, a
mesura que es vagin detectant dificultats en alumnes no diagnosticats com a NESE es
derivaran a Orientació per a la seva valoració i es realitzaran les adaptacions
curriculars necessàries.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament
Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat
1ª Avaluació

Preu

2ª Avaluació

-

Preu

3ª Avaluació

Preu

20 abril

3€ taller

11, 15, 18

Bus

maig

subvencionat

(pendent

per

data)

l’Ajuntament

Taller Reaccions

d’Alcúdia

químiques i

(medi

electricitat

ambient)

Caixa Fòrum
(Palma)
També està es preveuen possibles sortides per a la realització de la recollida de dades
per al projecte de centre SOCLIMPACT-VENOM. Aquestes sortides es realitzaran a una
platja del municipi d’Alcúdia.
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Programació didàctica. Departament de Biologia i geologia

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. Matèria: Cultura científica 4t ESO
1. Seqüenciació de continguts per cursos.
BLOC 1. PROCEDIMENTS DE FEINA
-

El mètode científic.

-

Fonts d’informació en l’àmbit científic.

-

Implicacions de la recerca científica i tecnològica en el benestar de les persones i
el desenvolupament de la societat.

BLOC 2. L’UNIVERS
-

Teories sobre l’origen i l’evolució de l’Univers.

-

Teoria del Big Bang.

-

Organització de l’Univers.

-

Estrelles: característiques, origen i evolució.

-

Origen dels elements químics.

-

Sistema solar: components, origen i evolució.

-

Condicions necessàries per a la presència de vida. Exoplanetes.

-

Estudi de l’Univers al llarg de la història. Exploració espacial. Satèl·lits artificials.

BLOC 3. LA SALUT I LA MALALTIA
-

Problemàtica mediambiental: causes, conseqüències i possibles solucions.

-

Canvi

climàtic,

contaminació,

sobreexplotació

de

recursos,

pèrdua

de

biodiversitat, desertificació, etc.
-

Fonts d’informació per valorar els impactes mediambientals.

-

Fonts d’energia sostenibles.

-

Mesures internacionals de protecció del medi ambient.

-

Problemàtica ambiental a les Illes Balears: sobreexplotació de recursos hídrics,
consum de territori i pèrdua de biodiversitat; problemàtica dels residus i de les
fonts d’energia.

BLOC 4. ELS AVANÇOS TECNOLÒGICS I EL SEU IMPACTE AMBIENTAL
-

Concepte actual de salut. Factors que condicionen la salut.

-

Evolució de les malalties i dels tractaments al llarg de la història.

-

Factors que condicionen la distribució dels diferents tipus de malalties al món.

-

Característiques de les malalties infeccioses, mecanismes de defensa i evolució
dels tractaments d’aquestes malalties al llarg de la història.

-

El càncer: característiques, prevenció i tractament.

-

Malalties cardiovasculars, factors de risc, prevenció i tractament.

-

Diabetis: característiques i tipus, prevenció i tractament.

-

Malalties mentals més freqüents, característiques.

-

Malalties degeneratives relacionades amb l’envelliment de la població.

-

Consum de drogues i malalties: problemàtica individual i social.

-

Influència de l’estil de vida en l’aparició de determinades malalties.

-

Els trasplantaments: problemàtica científica i implicacions socials.

-

Noves tècniques de reproducció assistida.

BLOC 5. NOUS MATERIALS
-

Materials utilitzats al llarg de la història.

-

Classificació dels materials segons les característiques i les aplicacions.

-

Problemàtica ambiental associada a l’extracció i l’ús dels materials. Reciclatge
dels materials.

-

Nous materials dissenyats per a les noves necessitats de la tecnologia actual.

-

Tipus de nous materials: característiques i aplicacions en camps diversos, com
l’electrònica, les comunicacions, l’aeronàutica, la medicina, etc.

-

Nanotecnologia: manipulació de la matèria a nanoescala.

2. Objectius específics de l'àrea.

1. Conèixer el significat d’alguns conceptes, lleis i teories per tenir opinions
fonamentades sobre qüestions de caràcter científic i tecnològic d’actualitat en la vida
quotidiana que són objecte de controvèrsia social i de debat entre els ciutadans.

2. Seleccionar i analitzar informacions de contingut científic obtingudes de diverses
fonts i utilitzar-les de forma crítica per proposar qüestions sobre problemes científics
d’actualitat i mirar de trobar-hi respostes.
3. Utilitzar amb autonomia habilitats i procediments científics, com el plantejament de
problemes, la recerca d’informació, la formulació i el contrastament d’hipòtesis, el
disseny i la realització d’experiències i la interpretació de resultats per presentar
conclusions de forma coherent, clara i precisa.
4. Fer un ús racional de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la
construcció del coneixement científic i la formació d’un criteri personal sobre fets
relacionats amb la ciència i amb la tecnologia que puguin contribuir a millorar el
benestar de les persones.
5. Avaluar i debatre de forma col·lectiva la viabilitat de les aplicacions de la ciència i de
la tecnologia en els àmbits de la salut, l’alimentació, la utilització de recursos, el medi
ambient i les fonts d’energia, amb especial referència a l’àmbit de les Illes Balears, per
poder contrastar críticament la informació apareguda als mitjans de comunicació.
6. Desenvolupar valors, actituds i hàbits propis del treball científic, com la curiositat
intel·lectual, l’esperit crític, la mentalitat oberta, la cooperació i la feina en equip, el
rigor en les anàlisis i en la fonamentació de les explicacions i l’aplicació i la difusió dels
coneixements.
7. Valorar la contribució de la ciència i la tecnologia a la millora de la qualitat de vida,
reconèixer les aportacions que han fet i les limitacions que presenten i entendre la
ciència com un procés dinàmic, en contínua evolució i condicionat pel context cultural,
social i econòmic de l’entorn en què es desenvolupa.
8. Reconèixer i exemplificar amb casos concrets la influència recíproca entre el
desenvolupament científic i tecnològic i les singularitats de l’entorn en què es produeix
el coneixement i les seves aplicacions.

3. Orientacions metodològiques:
- Mètodes i propostes didàctiques
La naturalesa científica i sintètica d’aquesta matèria requereix identificar els
problemes, analitzar informacions i avaluar alternatives, així com elaborar informes i
comunicar resultats.

La metodologia emprada ha de permetre que els alumnes aprenguin per si mateixos
i puguin assolir així les competències clau. Atès que l’objectiu d’aquesta assignatura és
acostar els avenços de la ciència i la tecnologia als alumnes i fer-los conscients del
paper que tenen en la seva vida quotidiana, s’han de fer servir tots els recursos que
ens proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació a l’hora d’aplicar la
metodologia. S’ha d’aprofitar el fet que els alumnes hi estan molt familiaritzats i se’ls
ha de motivar perquè també usin aquestes tecnologies per aprendre.
És interessant aplicar metodologies d’aprenentatge actiu, com per exemple
l’aprenentatge basat en problemes. Cada tema es presenta plantejant tot un conjunt de
qüestions sobre diferents aspectes que hi estan relacionats. Per promoure la curiositat
dels alumnes i motivar-los, es relaciona el tema amb notícies recents o aspectes de la
vida quotidiana. S’han d’emprar les TIC per fer una recerca crítica de la informació, per
organitzar aquesta informació i per elaborar els informes amb les conclusions. Així
mateix, s’ha de promoure la feina cooperativa en equip. També es poden usar les TIC
com a eina de comunicació entre alumnes i entre alumnes i professors. Durant tot
aquest procés d’aprenentatge, els alumnes van construint el seu propi coneixement i
desenvolupen les capacitats d’anàlisi crítica i de síntesi de la informació recopilada, així
com l’habilitat per fer feina en equip. També s’adonen de la conveniència de planificar i
estructurar la feina, de detectar les seves necessitats d’aprenentatge, etc.
En aquesta assignatura és important fer un seguiment de l’actualitat en ciència i
tecnologia. Per acostar aquesta realitat als alumnes, convé promoure la lectura de
diaris i revistes especialitzades, tant tradicionals com digitals, a fi de recopilar i
analitzar la informació sobre els nous avenços en ciència i tecnologia.
Cultura científica, al tractar-se d’una optativa, no disposa d’hora setmanal de
desdoblament. Això suposa un inconvenient per a la realització de pràctiques en el
laboratori, ja que el grup és molt nombrós (26 alumnes). En cas que es pugui
organitzar amb algun membre del departament, s’intentarà realizar treballs pràctics
experimentals

al

laboratori. S'ha d'orientar l'alumnat i exigir-li que utilitzi

adequadament el material i els instruments de mesura més freqüents, així com que
adopti les mesures de seguretat necessàries en la seva manipulació i que tingui cura de
netejar-los.
S'inclouran

també

treballs

experimentals

o

d’investigació

per

resoldre

problemes mitjançant l’ús del mètode científic i formar als alumnes en la recerca
d’informació. Es realitzaran projectes de recerca o metodologia per projectes a diferents
unitats didàctiques.

- Material i recursos didàctics
La selecció dels diferents tipus de recursos didàctics que s’utilitzin depèn de
l’estratègia didàctica emprada en cada moment i de les particularitats del grup classe
que els hagi d’utilitzar. Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de
possibilitar que els alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu
aprenentatge. Per això es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels
alumnes i permeten connectar els continguts científics amb la realitat més propera de
l'alumne. Entre ells, destacar:
— Material audiovisual: pissarres digitals, canons de projecció multimèdia, pel·lícules i
documentals.
— Material TIC: disponibilitat de l’aula d’informàtica, programes informàtics interactius,
recursos en xarxa, aula virtual de Google Classroom, etc.
— Material bibliogràfic: llibres de consulta, revistes de divulgació científica, suplements
de ciència de diaris, fitxes de treball, etc.
— Material de laboratori (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics, reactius
químics, etc.).
Materials didàctics
Nivell Cultura científica 4tESO
Llibre de text

Material didàctic elaborat pel departament.

Altres

- Grup de Google Classroom amb informació teòrica, activitats,

recursos

enllaços i vídeos.
- Quadern grapat de quadres mida DIN A4 o arxivador amb fundes.
- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o de la
premsa.
- Vídeos didàctics de contingut científic.
- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.
- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la matèria.
- Material de laboratori.
- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.
- Guions de pràctiques de laboratori o de sortides de camp.
- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la biblioteca del centre o
al departament.

4. Temporalització.

Distribució dels continguts
1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

UD 0. Cultura científica.

UD 6. Salut i malaltia:

Per a què?

UD 4. Energia i polítiques

(El mètode científic)

mediambientals

UD 1. L’univers

malalties no infeccioses

UD 7. Els materials i els
seus usos

UD 2. El Sistema Solar
UD 3. Un planeta en

UD 5. Salut i malaltia: malalties

UD 8. Nanotecnologia

infeccioses

perill

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.
Un aspecte important a considerar en totes les matèries (siguin o no de ciències) és
el de l’atenció a la diversitat. La planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre els
alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen dificultats, de
manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats individuals de tots i
totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes matèries dins de la
mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els alumnes arribaran al
mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els temes. En aquest sentit, el
diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un paper fonamental
Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un grau
de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tots els alumnes i
aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada unitat
didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar els
coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més dificultats.
I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats d'ampliació, per
tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu aprenentatge.
D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de
suport

educatiu

es

realitzaran

les

adaptacions

curriculars (significatives o no

significatives) que siguin necessàries, amb el suport i l'assessorament del departament
d'Orientació, amb la finalitat que puguin assolir el màxim desenvolupament possible de
les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter
general per a tots els alumnes.

5.1. Desdoblaments
Tal i com ja s’ha comentat, l’assignatura de Cultura científica és optativa a 4t d’ESO
i no disposa d’hora setmanal desdoblada amb un professor de la matèria, per la qual
cosa resultarà complicat el poder realitzar activitats pràctiques al laboratori. Amb tot,
s’intentarà aconseguir la col·laboració de membres del departament per tal de realitzar
al manco una experiència al laboratori per avaluació, ja que el treball pràctic és clau en
les matèries de ciències.

5.2. Mesures de reforç i ampliació
El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que
permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els
mateixos alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha comentat
anteriorment, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre es farà un
repàs exhaustiu just abans de l'examen o prova escrita. Les activitats d'ampliació
podran tenir en compte aspectes transversals del currículum i atendre aquells alumnes
que hagin assolit els objectius i continguts de la unitat més ràpidament que la resta,
mantenint així la seva motivació.

6. Avaluació.
L’avaluació

és

una

fase

clau

en

el

desenvolupament

del

procés

d’ensenyament-aprenentatge, perquè ens permet conèixer si l’estratègia didàctica
triada ha estat l’adequada i si s’han assolit prou les capacitats expressades en els
objectius.
A més d’avaluar el procés d’ensenyament (elements del disseny curricular, paper
dels professors, participació dels alumnes, etc.), cal avaluar el procés i els resultats de
l’aprenentatge valorant, mitjançant activitats adequades, el grau d’assoliment de les
competències clau.
En aquest sentit, uns indicadors adequats són els criteris d’avaluació que figuren en
aquest document i que formen part de la programació de cada matèria en el projecte
educatiu del centre. En la programació es concreten els mínims que han d’assolir els
alumnes tenint en compte la seva diversitat.
Per obtenir una informació vàlida i fiable per dur a terme l’avaluació, és convenient
que els professors utilitzin en cada moment els mètodes i els instruments més

adequats: observació directa, valoració de les exposicions sobre els projectes realitzats,
proves escrites de resposta oberta o tancada, etc.
Si al llarg del procés d’avaluació el progrés d’un alumne no és l’adequat, s’han
d’establir unes mesures de reforç educatiu tan aviat com es detectin les dificultats, a fi
de garantir l’adquisició de les competències imprescindibles per continuar el procés
educatiu.
A més de recollir informació respecte als progressos i a les dificultats dels alumnes,
la finalitat de l’avaluació és valorar tots els aspectes relacionats amb el procés
educatiu: actuació del professor, activitats duites a terme, utilització del material,
ambient de feina, etc., per orientar els alumnes i els professors sobre cadascun dels
aspectes del procés.

6.1. Criteris d'avaluació per nivells i estàndards d'aprenentatge avaluables
Es marquen els estàndards d'aprenentatge mínims amb negreta.
BLOC 1. PROCEDIMENTS DE FEINA
1. Obtenir, seleccionar i valorar informacions relacionades amb temes científics actuals.
1.1. Analitza un text científic i en valora de forma crítica el contingut.
2. Valorar la importància que tenen la recerca i el desenvolupament tecnològic en
l’activitat quotidiana.
2.1. Presenta informació sobre un tema després de dur a terme una recerca
guiada de fonts de contingut científic, utilitzant tant suports tradicionals com
Internet.
2.2. Analitza el paper de la recerca científica com a motor de la nostra societat i la
importància que ha tingut al llarg de la història.
3. Comunicar conclusions i idees mitjançant diferents suports a públics diversos
utilitzant eficaçment les tecnologies de la informació i la comunicació per transmetre
opinions pròpies argumentades.
3.1. Comenta articles científics divulgatius, analitza i valora críticament les
conseqüències socials dels textos analitzats i defensa en públic les conclusions
que n’extreu.

BLOC 2. L’UNIVERS
1. Diferenciar les explicacions científiques relacionades amb l’Univers, el sistema solar,
la Terra, l’origen de la vida i l’evolució de les espècies de les teories basades en
opinions o creences.
1.1. Descriu les diferents teories sobre l’origen, l’evolució i la fi de l’Univers i
esmenta els arguments en què es basen aquestes teories.
2. Conèixer les teories que han sorgit al llarg de la història sobre l’origen de l’Univers,
en particular la teoria del Big Bang.
2.1. Reconeix la teoria del Big Bang com a explicació de l’origen de l’Univers.
3. Descriure l’organització de l’Univers i com s’agrupen les estrelles i els planetes.
3.1. Exposa l’organització de l’Univers conegut i hi situa el sistema solar.
3.2. Determina, amb l’ajuda d’exemples, els aspectes més rellevants de la Via Làctia.
3.3. Justifica l’existència de la matèria fosca per explicar l’estructura de l’Univers.
4. Assenyalar quines observacions posen de manifest l’existència d’un forat negre i
quines característiques tenen.
4.1 Argumenta l’existència dels forats negres i en descriu les principals característiques.
5. Distingir les fases de l’evolució de les estrelles i relacionar-les amb la gènesi dels
elements químics.
5.1. Coneix les fases de l’evolució estel·lar i descriu en quina fase es troba el Sol.
6. Conèixer la formació del sistema solar.
6.1. Explica la formació del sistema solar i en descriu l’estructura i les
característiques principals.
7. Indicar les condicions per a la vida a altres planetes.
7.1. Indica les condicions que ha de complir un planeta perquè pugui allotjar
vida.
8. Conèixer els fets històrics més rellevants en l’estudi de l’Univers. Valorar les
implicacions que tenen en la societat els avenços en la recerca astronòmica i
astronàutica.
8.1. Assenyala els esdeveniments científics que han estat fonamentals per al
coneixement que es té actualment de l’Univers

BLOC 3. AVENÇOS TECNOLÒGICS I IMPACTE AMBIENTAL
1. Identificar els principals problemes mediambientals, les causes que els provoquen i
els factors que els intensifiquen, així com predir-ne les conseqüències i proposar
maneres de solucionar-los. Conèixer els problemes ambientals de les Balears, indicar
les causes i les conseqüències de cada problema i proposar mesures personals i
col·lectives per pal·liar-los.
1.1. Relaciona els principals problemes ambientals amb les causes que els
originen i n’estableix les conseqüències.
1.2. Cerca solucions que puguin posar-se en marxa per resoldre els principals
problemes mediambientals.
2. Valorar les greus implicacions socials, tant actuals com futures, de la sobreexplotació
de recursos naturals, la contaminació, la desertització, la pèrdua de biodiversitat i el
tractament de residus.
2.1. Reconeix els efectes del canvi climàtic i n’estableix les causes.
2.2. Valora i descriu els impactes de la sobreexplotació dels recursos naturals,
la contaminació, la desertització, el tractament de residus i la pèrdua de
biodiversitat, i proposa solucions i actituds personals i col·lectives per
pal·liar-los.
3. Saber utilitzar climogrames, índexs de contaminació, dades de pujada del nivell de la
mar en determinats punts de la costa, etc., interpretar gràfics i presentar conclusions.
3.1. Extreu i interpreta la informació de diferents tipus de representacions gràfiques i
en treu conclusions.
4. Justificar la necessitat de cercar noves fonts d’energia no contaminants i
econòmicament viables per mantenir l’estat de benestar de la societat actual.
4.1. Estableix els avantatges i els inconvenients de les diferents fonts
d’energia, tant renovables com no renovables.
4.2. Descriu diferents procediments per a l’obtenció d’hidrogen com a futur vector
energètic.
5. Conèixer la pila de combustible com a font d’energia del futur i establir les
aplicacions que té en automoció, bateries, subministrament elèctric a llars, etc.
5.1. Explica el principi de funcionament de la pila de combustible, planteja les possibles
aplicacions tecnològiques que pot tenir i en destaca els avantatges que ofereix
comparada amb els sistemes actuals.
6. Argumentar sobre la necessitat de gestionar de forma sostenible els recursos que
proporciona la Terra.
6.1. Coneix i analitza les implicacions mediambientals dels principals tractats i protocols
internacionals sobre la protecció del medi ambient.

BLOC 4. SALUT I QUALITAT DE VIDA
1. Reconèixer que la salut no és només l’absència d’afeccions o malalties.
1.1. Comprèn la definició de salutque dóna l’Organització Mundial de la Salut.
2. Diferenciar els tipus de malalties més freqüents i identificar-ne alguns indicadors i les
causes i els tractaments més comuns.
2.1. Determina el caràcter infecciós d’una malaltia atenent les causes i els
efectes que té.
2.2.

Descriu

les

característiques

dels

microorganismes

causants

de

malalties

infectocontagioses.
2.3. Coneix i enumera les malalties infeccioses més importants produïdes per
bacteris, virus, protozous i fongs, identifica les possibles vies de contagi i
descriu les etapes generals del seu desenvolupament.
2.4. Identifica els mecanismes de defensa que té l’organisme humà i justifica
la funció que exerceixen.
3. Estudiar l’explicació i el tractament de les malalties al llarg de la història. Reconèixer
la importància dels trasplantaments en la curació de certes malalties i conèixer la
problemàtica científica i social d’aquestes tècniques.
3.1. Identifica els fets històrics més rellevants en l’avenç de la prevenció, la
detecció i el tractament de les malalties.
3.2. Reconeix la importància del descobriment de la penicil·lina en la lluita contra les
infeccions bacterianes, la repercussió social que ha tingut i el perill de crear resistències
als fàrmacs.
3.3. Explica com actua un vaccí i justifica la importància de la vaccinació com a mètode
d’immunització massiva davant determinades malalties.
4. Conèixer les principals característiques del càncer, la diabetis, les malalties
cardiovasculars, les malalties mentals, etc., i els principals tractaments, així com la
importància de les revisions preventives. Valorar la problemàtica sanitària i social
associada a l’envelliment de la nostra població.
4.1. Analitza les causes, els efectes i els tractaments del càncer, la diabetis,
les malalties cardiovasculars i les malalties mentals.
4.2. Valora la importància de la lluita contra el càncer i esmenta les principals línies
d’actuació per prevenir la malaltia.
5. Prendre consciència del problema social i humà que suposa el consum de drogues.

5.1. Justifica els principals efectes que tenen sobre l’organisme els diferents
tipus de drogues i el perill que comporta consumir-ne.
6. Valorar la importància d’adoptar mesures preventives per evitar els contagis que
prioritzin els controls mèdics periòdics i els estils de vida saludables.
6.1. Reconeix estils de vida que contribueixen a l’extensió de determinades
malalties (càncer, malalties cardiovasculars i mentals, etc.).
6.2. Estableix la relació entre alimentació i salut i descriu el que es considera
una dieta sana.

BLOC 5. NOUS MATERIALS
1. Fer estudis senzills i presentar conclusions sobre aspectes relacionats amb els
materials i la influència que tenen en el desenvolupament de la humanitat.
1.1. Relaciona el progrés humà amb el descobriment de les propietats de certs
materials,

que

permeten

transformar-los

i

que

tinguin

aplicacions

tecnològiques.
1.2. Analitza la relació dels conflictes entre pobles amb l’explotació dels recursos
naturals per obtenir productes d’alt valor afegit i/o materials d’ús tecnològic.
2.

Conèixer

els

principals mètodes d’obtenció de matèries primeres i quines

repercussions socials i mediambientals poden tenir.
2.1. Descriu el procés d’obtenció de diferents materials i en valora el cost
econòmic i mediambiental i la conveniència de reciclar-los.
2.2. Valora i descriu el problema mediambiental i social dels abocaments tòxics.
2.3. Reconeix els efectes de la corrosió sobre els metalls, el cost econòmic que suposa i
els mètodes per protegir-los.
2.4. Justifica la necessitat, en termes econòmics i mediambientals, d’estalviar,
reutilitzar i reciclar materials.
3. Conèixer les aplicacions dels nous materials en camps com l’electricitat i
l’electrònica, la indústria tèxtil, el transport, l’alimentació, la construcció i la medicina
.
3.1. Defineix el concepte de n
 anotecnologia i en descriu les aplicacions
presents i futures en diferents camps.

6.2. Criteris de qualificació per nivells.
L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:
- Proves o tasques avaluables: Es faran tasques avaluables dins de cada unitat
didàctica, en grup o individuals, que es puntuaran. En els treballs es tindran en compte
els continguts de la matèria, el format de presentació

i l'ortografia. En el cas de

projectes o treballs d’investigació es valoraran els diferents productes elaborats.
- Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el
professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú, normalment el dia de
l'examen o durant les sessions de desdoblament. Del quadern s’avaluaran els següents
punts: presentació, estructura, neteja i correcció de les activitats, correcció dels
continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats al llarg de la unitat.
- Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la feina
realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.
- Expressió oral: Es valorarà l'explicació de l'activitat que l'alumnat realitzi a la
pissarra i l'explicació i/o exposició dels treballs.
El percentatges de cada apartat seran els següents:
Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació
Nombre mínim de tasques avaluables per avaluació

2

Tasques avaluables (treballs, presentacions, informes, etc.)

60.00%

Feina a classe i entrega del dossier de l’assignatura

30.00%

Actitud

10.00%

Correcció lingüística

*

* La correcció lingüística es valorarà mitjançant els exàmens i treballs a entregar de la
següent manera:
- Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes
d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.
- Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la
nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres
mancances a nivell de redacció.
Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir
millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.
Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats anteriors haurà de
ser igual o superior a 3.

En el cas que una unitat didàctica es desenvolupi seguint la metodologia de treball per
projectes l'avaluació de les activitats del projecte, el seu producte final i la prova escrita
s'inclouran dins l'apartat anterior d'Exàmens (60%).
Dins de cada avaluació i en el cas que d'una unitat didàctica s'obtingui una
qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts
per a poder fer mitjana.
Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final 
de
les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada
avaluació sigui igual o superior a 4.
RECUPERACIONS:
JUNY
* Es farà una recuperació una recuperació global al mes de juny per a les alumnes
que duguin 2 o més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès només una
avaluació es podrà recuperar aquesta.
* Consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs, de
manera que es mantindran els percentatges esmentats anteriorment per a cada
curs.
SETEMBRE
* Per als alumnes que no superin l'assignatura al juny hi haurà una recuperació en el
mes de setembre, que consistirà en una prova escrita (60% de la nota final) i en
l'entrega d'una feina d'estiu (40%).
6.3. Procediments d'avaluació.
Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge aplicats
seran els següents:
- L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació
numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un bon
aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer mitjançant la revisió d’informacions del
curs anterior, quan sigui possible, juntament amb l’execució d’una prova inicial escrita
(individual o en grup).tr
- Després de cada unitat didàctica el professor valorarà els resultats dels exàmens,
l'estat del quadern de l'alumne i les tasques diàries. En cas que es detectin mancances
en algun alumne concret el professor informarà els pares de l'alumne mitjançant
qualsevol de les vies que tenim a l'abast (agenda, telèfon, entrevista personal...) i

s'intentarà aconseguir la col·laboració per part de la família. També es valorarà la
possibilitat d'aplicar alguna mesura de reforç educatiu o, en darrera instància, fer-li a
l'alumne una ACI adequada al seu nivell competencial (sempre amb l'assessorament del
departament d'Orientació). Si les mancances es detecten en un grup d'alumnes el
professor valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.
- Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats obtinguts i
proposarà les mesures correctores que consideri oportunes per millorar el rendiment
del
6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.
L’assignatura de Cultura científica no es pot dur pendent ja que és una optativa que es
cursa únicament a 4t d’ESO.
6.5 Criteris de promoció i titulació.
Veure l’acord de claustre (PGA).

7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat).
Alguns temes que formen part del currículum de cultura científica i que són presents
també al currículum d’altres matèries de quart de l’educació secundària obligatòria,
com la biologia i la geologia, la física i la química o la tecnologia, es poden tractar de
forma interdisciplinària, abordant els diferents aspectes del tema des de la perspectiva
de diverses matèries i dissenyant projectes interdisciplinaris conjunts.
Dins l’enfocament que es proposa, sembla lògic que el professor de cultura científica
no ha de ser tan sols un transmissor de coneixements ja elaborats, sinó que una part
important del seu paper consisteix a suscitar interrogants en els alumnes, a posar-los
davant situacions problemàtiques, a ajudar-los a adquirir i comprendre continguts
científics nous i a orientar-los en la resolució dels problemes. Des d’aquesta
perspectiva, resulta de gran utilitat un coneixement adequat de la història de la ciència
i de les relacions d’aquesta amb la tecnologia, la societat i el medi ambient.
Des de la matèria de Cultura científica es treballarà la comprensió lectora, l'expressió
oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de l'informació i la
comunicació, així com l'educació cívica.
D'altra banda, el fet de treballar en equip, tal i com es fa habitualment en l'àrea de
ciències i en especial en els projectes de recerca de diferents unitats didàctiques,
permetrà fomentar el desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva

entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de actuació violenta.
D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i de
no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com
evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin
discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la
prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,
familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la
igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les
persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.
L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin
desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa, la
feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides on
els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir una
vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa l'educació i
seguretat viàries, ja que aquestes sortides promouen el coneixement dels drets i
deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte per les normes i els senyals
de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de prevenir els accidents de tràfic
i les seves seqüeles.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències.
Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències
a) Comunicació lingüística
La contribució de la cultura científica a aquesta competència es duu a terme fomentant:
— L’adquisició i l’ús adequat del llenguatge de la ciència, imprescindible per descriure
fets i fenòmens del món natural.
— La comprensió de textos i informacions de caràcter científic bàsic i la distinció de les
idees essencials de les secundàries.
— L’elaboració d’exposicions orals i escrites coherents i sintàcticament i lèxicament
correctes a l’hora de fer comentaris de textos científics, proposar hipòtesis, argumentar
proves, definir conceptes, etc.
— El manteniment d’una actitud favorable cap a la lectura mitjançant la utilització de
textos relacionats amb la ciència propers als interessos dels alumnes.

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
La contribució de la cultura científica a aquesta competència es duu a terme fomentant:
— L’aplicació del raonament matemàtic amb la finalitat de resoldre diversos problemes
relacionats amb la matèria.
— La comprensió de la informació presentada en format numèric o gràfic.
— L’organització i la representació de la informació utilitzant procediments matemàtics.
— La comprensió dels conceptes científics i tècnics i de les teories científiques bàsiques
i el reconeixement de la recerca com una forma de construir el coneixement al llarg de
la història.
— La valoració del coneixement científic i la seva capacitat d’aportar millores a la
societat.
c) Competència digital
La contribució de la cultura científica a aquesta competència es duu a terme fomentant:
— L’ús segur i crític de les TIC per al treball científic.
— La utilització de les TIC per obtenir, emmagatzemar, processar, presentar i
intercanviar informació.
— La utilització de les TIC perquè puguin interactuar professors amb alumnes i alumnes
entre si (aula virtual, Moodle, blogs, etc.).
— El desenvolupament de la capacitat de seleccionar la informació de manera crítica
considerant la fiabilitat de les fonts científiques de les quals prové.
d) Aprendre a aprendre
La contribució de la cultura científica a aquesta competència es duu a terme fomentant:
—

L’habilitat

per

iniciar

l’aprenentatge

i

persistir-hi,

per

organitzar

el

propi

aprenentatge i per gestionar el temps i la informació de forma eficaç, ja sigui
individualment o en grups.
— La presa de consciència del mateix alumne sobre el que sap, així com sobre el que
ha d’aprendre.
— La determinació de les necessitats d’aprenentatge de l’alumne a fi d’esbrinar les
oportunitats

disponibles

l’aprenentatge amb èxit.

per

ser

capaç

de

superar

els

obstacles

i

culminar

— L’adquisició d’estratègies per planificar l’execució d’una tasca i per supervisar-la i
avaluar-la.
— L’adquisició, el processament i l’assimilació de nous coneixements i capacitats.
— La curiositat per aprendre basada en la percepció que l’alumne té de l’entorn.
e) Competències socials i cíviques
La contribució de la cultura científica a aquesta competència es duu a terme fomentant:
— El coneixement de la dimensió social i ètica dels avenços científics i tecnològics i dels
debats que han sorgit sobre alguns d’aquests avenços, a fi que els alumnes entenguin
l’evolució de la humanitat i es formin com a ciutadans amb opinió pròpia i capacitat per
participar en les decisions que afecten la societat.
— La conscienciació sobre la importància d’implicar-se activament en la resolució de les
pertorbacions creades per l’espècie humana al medi ambient.
— L’alfabetització científica i tecnològica per adquirir opinions pròpies i fonamentades,
per poder participar en les principals controvèrsies de la societat actual.
f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
La contribució de la cultura científica a aquesta competència es duu a terme fomentant:
— El desenvolupament dels projectes amb responsabilitat, mostrant iniciativa i
creativitat, planificant-los adequadament i aprenent dels errors.
— La creativitat, la innovació i l’assumpció de riscs, així com l’habilitat per planificar i
gestionar projectes amb la finalitat d’assolir objectius.
g) Consciència i expressions culturals
La contribució de la cultura científica a aquesta competència es duu a terme fomentant:
— El coneixement de la dimensió cultural de la ciència i l’aportació de les diferents
cultures a l’evolució del progrés de la humanitat.
— L’adquisició de recursos per dur a terme tasques amb pulcritud i criteri estètic.
— L’apreciació dels valors estètics i culturals del patrimoni natural.
— La valoració de la importància de les persones que han fet possible l’evolució del
pensament científic com a part de la cultura.
A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria de
Cultura científica de 4t d’ESO en el nostre centre:

COMPETÈNCIA CLAU

COM ES TREBALLA

Comunicació

Es treballa mitjançant:

lingüística

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i
qüestions

relacionades

amb

les

diferents

unitats

didàctiques.
- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part
del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).
- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la
correcció

ortogràfica

i

gramatical

i

la utilització del

vocabulari específic amb propietat.
- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin
petites tasques diàries o treballs més elaborats, de manera
individual o conjunta.
Competència

Es treballa mitjançant:

matemàtica i

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

competències

(percentatges

bàsiques en ciència i

característiques dels planetes, etc.).

tecnologia

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar
dades

d'aigua en els organismes vius,

sobre

diferents

variables

(pressions

atmosfèriques, incidència de malalties, usos de
l'aigua, etc.), així com la seva interpretació.
- La realització de càlculs matemàtics bàsics (mides
cel·lulars, distàncies a l’Univers...) i l'aplicació de
fórmules senzilles.
- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques
(microscopis,

lupes

binoculars,

balances

de

precisió, etc.) i l'aplicació del mètode científic amb
l'objectiu de fer prediccions i prendre decisions.
Competència digital

Es treballa mitjançant:
- La recerca, contrast i selecció d'informació de manera
crítica mitjançant diverses fonts i mitjans digitals.
-

La

utilització

d'eines

digitals

(TIC)

per

elaborar

produccions escrites (documents de text, presentacions
digitals...).
- L'elaboració de material digital amb aplicacions online

(Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).
- La utilització d’ordinadors (aula informàtica)
- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina per a
fomentar la comunicació entre professorat i alumnat.
Aprendre a aprendre

Es treballa mitjançant:
- La presa de consciència per part de l'alumnat del què
sap i del què ha d'aprendre.
- El fet de potenciar l'organització del propi procés
d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines
(autoregulació).
- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma
responsable i la revisió conjunta (de vegades en equip)
de les proves escrites.
- L'ús d'habilitats i tècniques d'aprenentatge relacionades
amb la síntesi i organització de la informació (mapes
conceptuals, esquemes, etc.).
- Aplicació del treball cooperatiu.

Competències

Es treballa mitjançant:

socials i cíviques

- El coneixement dels avenços científics i de la seva
influència social i ètica, per tal d'aconseguir que els
alumnes siguin ciutadans actius amb opinió crítica.
- La valoració dels diferents estils de vida i de les seves
conseqüències per tal de promoure el desenvolupament
sostenible i hàbits de vida saludables.
- Aplicació de treball en equips cooperatius.

Sentit d’iniciativa
i

esperit

emprenedor

Es treballa mitjançant:
- La realització de projectes on es fomenta la seva
responsabilitat,

iniciativa

i

creativitat,

ja

siguin

individuals o en grup.
- La planificació, en la mesura del possible, del seu propi
procés d'aprenentatge.
Consciència

i

Es treballa mitjançant:

expressions

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el

culturals

més proper i la valoració positiva del seus valors estètics,
naturals i culturals.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.
9.1 Plans d'actuació
El fet de no disposar hora de desdoblament setmanal i ser un grup nombrós (26
alumnes) suposa una dificultat afegida per atendre de forma individualitzada a tots els
alumnes. Però el fet de treballar en equip, realitzar debats i discusions pot contribuir a
fomentar la participació de tots i totes, de manera que es puguin fer visibles les
necessitats específiques de cada alumne i actuar així en conseqüència. La realització
d’activitats multinivell i tasques amb dificultat gradual també permeten atendre millor
la diversitat de l’alumnat.
9.2 Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.
Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es
realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i
d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als
alumnes NEE, els alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin les 2
llengües oficials, i/o els alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més cursos i un
nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es faran
adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per
considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir dels estàndards
d’aprenentatge marcats com a mínims per al seu nivell en aquesta programació
s'elaboraran els objectius adaptats que permetran decidir si supera la matèria o no.
D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes
pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar
adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a
alumnat NO NESE elaborat pel centre.
9.3. Mesures individuals de suport
Es realitzaran les adaptacions no significatives i significatives tenint en compte la
relació d'alumnes NESE proporcionada pel departament d'Orientació. D'altra banda, a
mesura que es vagin detectant dificultats en alumnes no diagnosticats com a NESE es
derivaran a Orientació per a la seva valoració i es realitzaran les adaptacions curriculars
necessàries.

10. Activitats complementàries i extraescolars del departament.

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat
1a Avaluació

Preu

2a avaluació

Preu

3a

Preu

Avaluació
15 i 16 octubre
Estada al camp
d’aprenentatge
d’Orient

Bus gratuït
subvencionat
per
l’Ajuntament

13 de febrer
Visita al centre de
recuperació de
fauna (COFIB)

Bus gratuït
subvencionat
per
l’Ajuntament

d’Alcúdia

d’Alcúdia (medi

(medi

ambient)

ambient)

1 abril
Visita
DEMOTEC
Crea el teu
videjoc
(visita a
LADAT)

Bus gratuït
subvencionat
per
l’Ajuntament
d’Alcúdia
(medi
ambient)

També està es preveuen possibles sortides per a la realització de la recollida de dades
per al projecte de centre SOCLIMPACT. Aquestes sortides es realitzarien a una platja
del municipi d’Alcúdia.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE FÍSICA I QUÍMICA 4t d’ESO
1. Seqüenciació de continguts
Continguts de 4t d’ESO
Bloc

Continguts
1. La investigació científica. UD.1
2. Magnituds escalars i vectorials. UD.1
3. Magnituds fonamentals i derivades. Equació de dimensions.
UD.1

1. L’activitat

4. Errors en la mesura. UD.1

científica

5. Expressió de resultats. UD.1
6. Anàlisi de les dades experimentals. UD.1
7. Tecnologies de la informació i la comunicació en el treball
científic. UD.1
8. Projecte d’investigació. UD.1
1. Models atòmics. UD.2
2. Sistema Periòdic i configuració electrònica. UD.2
3. Enllaç químic: iònic, covalent i metàl·lic. UD.3

2. La matèria

4. Forces intermoleculars. UD.3
5. Formulació i nomenclatura de composts inorgànics segons les
normes IUPAC. UD.3
6. Introducció a la química orgànica. UD.4
1. Reaccions i equacions químiques. UD.5
2. Mecanisme, velocitat i energia de les reaccions. UD.5

3. Els canvis

3. Quantitat de substància: el mol. UD.5
4. Concentració molar. UD.5
5. Càlculs estequiomètrics. UD.5
6. Reaccions d’especial interès. UD.6
1.

El

moviment.

Moviments

rectilini

4. El moviment

uniformement accelerat i circular. UD.7

i les forces

2. Naturalesa vectorial de les forces. UD.8
3. Lleis de Newton. UD.8

uniforme,

rectilini
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4. Forces d’especial interès: pes, normal, fricció, centrípeta. UD.8
5. Llei de la gravitació universal. UD.9
6. Pressió. UD.10
7. Principis de la hidrostàtica. UD.10
8. Física de l’atmosfera. UD.10
1. Energies cinètica i potencial. Energia mecànica. UD.11
2. Principi de conservació. UD.11
5. Energia

3. Formes d’intercanvi d’energia: el treball i la calor. UD.11
4. Treball i potència. UD.11
5. Efectes de la calor sobre els cossos. UD.12
6. Màquines tèrmiques. UD.12

2. Objectius específics de l'àrea.
Els objectius de la matèria de Física i Química són els següents:
1. Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes disciplines i
que forma part del concepte universal de cultura.
2. Conèixer i comprendre els fenòmens que tenen lloc a la natura, establint relacions
entre ells.
3. Aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i la resolució de problemes
i

situacions

reals:

observació,

recerca

d’informació,

formulació

d’hipòtesis,

experimentació i/o anàlisi de dades, càlcul i anàlisi de resultats i elaboració de
conclusions.
4. Dissenyar i dur a terme experiments per explicar fenòmens senzills, utilitzant el
material adient i respectant les normes de seguretat i el tractament de residus.
5. Comprendre i reproduir amb claredat textos senzills de divulgació científica.
6. Adquirir les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de la informació i la
comunicació com a instrument de feina en la resolució de situacions i problemes.
7. Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a
aprendre propis del pensament científic.
8. Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per
adquirir nous coneixements.
9. Desenvolupar hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.
10. Reconèixer i valorar la importància de la física i química en la millora dels hàbits
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de salut, els hàbits de consum, la cura d’éssers vius i el medi ambient necessària per
fer sostenible el nostre planeta i contribuir al desenvolupament i a la millora de la
societat en què vivim.
3. Orientacions metodològiques.
3.1 Mètodes i propostes didàctiques.
La metodologia didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i
adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament
relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els mètodes que impliquen
desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, mètodes de recerca i d’investigació i
l’ús habitual de les tecnologies de la informació i la comunicació. Entre les activitats
que s'empraran, destacar el mètode d’aprenentatge basat en problemes, les
explicacions col·lectives, les activitats en grup petit, la feina individualitzada, la feina
al laboratori, les activitats al medi natural i l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació per facilitar la interacció alumne/professor.
Es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de manifest les
relacions amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la realitat.
A més, en determinades unitats didàctiques es treballarà amb la metodologia per
projectes, la qual suposa que els alumnes facin feina en grups petits i el professor
faci de mediador i facilitador de tot el procés. Durant el desenvolupament d’aquesta
metodologia els alumnes aconsegueixen comprendre la importància de fer feina
cooperativament, desenvolupen habilitats d’anàlisi i síntesi de la informació i
assoleixen,

en

definitiva,

les

competències

clau

necessàries.

L'enfocament

multidisciplinar d'aquesta metodologia farà que per a determinades activitats es
necessiti la col·laboració de professors de diferents departaments.
Sovint es treballarà cooperativament en petit grup.
Així, pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell es
tendran en compte tres aspectes rellevants:
●

Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de cada
unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un enfocament
totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i la comprensió
dels temes científics.
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●

Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de
l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.

●

Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball pràctic i
de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements científics i
d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.

D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells
conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que permeti
als alumnes relacionar la física i la química amb qüestions científiques que
corresponen a l'actualitat i al seu entorn més proper. Això permet que
l’aprenentatge dels coneixements científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i
sigui útil per entendre millor el món que envolta els alumnes.
Es treballarà a classe amb el llibre de text (per a informació i consulta, així com
activitats), la pissarra digital i el quadern d'activitats (llibreta personal on es faran els
resums, esquemes i activitats).
El dibuix, les il·lustracions i les animacions són un element actiu a les classes
que afavoreixen la retenció de coneixements. És per això que sempre que sigui
possible es faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels
objectius de la matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa.
Es disposa també d'una de les tres sessions setmanals a l'aula específica, el
laboratori, que es dedicarà al treball pràctic experimental. S'ha d'orientar l'alumnat
i exigir-li que utilitzi adequadament el material i els instruments de mesura més
freqüents, així com que adopti les mesures de seguretat necessàries en la seva
manipulació i que tingui cura de netejar-los.
S'inclouran també treballs experimentals o d’investigació per resoldre problemes
mitjançant l’ús del mètode científic i formar als alumnes en la recerca d’informació. Es
podran projectes de recerca o metodologia per projectes a diferents unitats
didàctiques.
3.2 Materials i recursos didàctics.
Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els
alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per això
es prioritzaran els que fomenten la participació activa dels alumnes i permeten
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connectar els continguts científics amb la realitat més propera de l'alumne. Entre ells,
destacar:
●

Material audiovisual (pissarra digital, vídeos, pel·lícules, documentals).

●

Material TIC (ordinadors personals i programes informàtics interactius, aules
virtuals, recursos en xarxa)

●

Material de laboratoris (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics,
reactius químics, etc.)

●

Material bibliogràfic (llibres de text, guies de camp, llibres de consulta, etc.).

●

Fitxes de treball, guions de pràctiques, guions per a sortides.

Materials didàctics
Nivell 4t ESO
Llibre de text

Dossier

elaborat pel departament (material propi, fitxes,

fotocòpies, etc.).
Altres recursos

- Quadern grapat de quadres mida DINA4 o arxivador
amb fundes.
- Grup de Google Classroom.
- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o
de la premsa.
- Vídeos didàctics de contingut científic.
- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.
- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la
matèria.
- Material de laboratori.
- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.
- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la
biblioteca del centre o al departament.
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4. Temporalització.

Temporalització 4 ESO
1a Avaluació
UD.1 - Magnituds i unitats (2)
UD.2 - Els àtoms i la taula periòdica (4)
UD.3 - L’enllaç químic (3)
UD.4 - La química del Carboni (2)
2a Avaluació
UD.5 - Les reaccions químiques (4)
UD.6 - Exemples de reaccions químiques (1)
UD.7 - El moviment (4)
UD.8 - Les forces (4)
3a Avaluació
UD.9 - Les forces gravitatòries (2)
UD.10 - Les forces en els fluids (2)
UD.11 - El treball i l’energia (3)
UD.12 - L’energia i la calor (2)

5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.
Un aspecte molt important a considerar en les classes la matèria de Física i química
és el de l’atenció a la diversitat. La planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre
els alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament i aquells que tenen dificultats, de
manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats individuals de tots i
totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes matèries dins de la
mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els alumnes arribaran
al mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els temes. En aquest
sentit, el diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat fa un paper fonamental
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Com a primera mesura, es realitzaran sempre activitats molt diverses i amb un
grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns continguts mínims a tots els
alumnes i aprofundir en la matèria a aquells alumnes més avantatjats. Al final de cada
unitat didàctica es realitzaran també activitats de reforç i síntesi per tal de consolidar
els coneixements adquirits i contribuir a que ho facin aquells alumnes amb més
dificultats. I per aquells alumnes més avançats es disposarà sempre d'activitats
d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació per l'assignatura i promoure el seu
aprenentatge.
D'altra banda, en el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de
suport educatiu es realitzaran les adaptacions curriculars (significatives o no
significatives)

que

siguin

departament

d'Orientació,

necessàries,
amb

la

amb

finalitat

el

suport

que

i

l'assessorament

puguin

assolir

el

del

màxim

desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius
establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.
5.1. Desdoblaments
Hi haurà una hora setmanal desdoblada amb un professor de la matèria, en la que
la meitat del grup durà a terme experiències i pràctiques de laboratori, mentre que la
resta del grup podrà realitzar activitats de reforç i consolidació en un grup més reduït,
amb la qual cosa s'aconsegueix una atenció més individualitzada per a tots els
alumnes, en especial aquells amb necessitats educatives especials.
5.2. Mesures de reforç i ampliació.
El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que
permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els
mateixos i mateixes alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha
comentat anteriorment, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i sempre
es farà un repàs exhaustiu just abans de l'examen o prova escrita. Les activitats
d'ampliació podran tenir en compte aspectes transversals del currículum i atendre
aquells alumnes que hagin assolit els objectius i continguts de la unitat més
ràpidament que la resta, mantenint així la seva motivació.

6. Avaluació.
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6.1. Criteris d'avaluació i EAA per nivells
(EAA mínims en negreta)
Criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge de 4t d’ESO
PRIMERA AVALUACIÓ
UD. 1

1. Reconèixer que la investigació en ciència és una tasca col·lectiva i

Magnituds interdisciplinària en constant evolució i influïda pel context econòmic i
i unitats
(2)

polític.
1.1. Descriu fets històrics rellevants en els quals ha estat
definitiva la col·laboració de científics i científiques de diferents
àrees de coneixement.
1.2. Argumenta amb esperit crític el grau de rigor científic d’un
article o una notícia, analitzant el mètode de treball i identificant
les característiques del treball científic.
2. Analitzar el procés que ha de seguir una hipòtesi des que es formula
fins que és aprovada per la comunitat científica.
2.1. Distingeix entre hipòtesis, lleis i teories, i explica els processos que
corroboren una hipòtesi i la doten de valor científic.
3. Comprovar la necessitat d’usar vectors per a la definició de
determinades magnituds.
3.1. Identifica una determinada magnitud com a escalar o
vectorial i descriu els elements que defineixen a aquesta
darrera.
4. Relacionar les magnituds fonamentals amb les derivades a través
d’equacions de magnituds.
4.1. Comprova l’homogeneïtat d’una fórmula aplicant l’equació de
dimensions als dos membres.
5. Comprendre que no és possible fer mesures sense cometre errors i
distingir entre error absolut i relatiu.
5.1. Calcula i interpreta l’error absolut i l’error relatiu d’una
mesura conegut el valor real.
6. Expressar el valor d’una mesura usant l’arrodoniment i el nombre de
xifres significatives correctes.
6.1. Calcula i expressa correctament, partint d’un conjunt de
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valors resultants de la mesura d’una mateixa magnitud, el valor
de la mesura, utilitzant les xifres significatives adequades.
7. Fer i interpretar representacions gràfiques de processos físics o
químics a partir de taules de dades i de les lleis o principis involucrats.
7.1. Representa gràficament els resultats obtinguts de la mesura
de dues magnituds relacionades inferint, en el seu cas, si es
tracta d’una relació lineal, quadràtica o de proporcionalitat
inversa, i deduint la fórmula.
8. Elaborar i defensar un projecte d’investigació, aplicant les TIC.
8.1. Elabora i defensa un projecte d’investigació sobre un tema
d’interès científic emprant les TIC.
UD. 2

1. Reconèixer la necessitat d’usar models per interpretar l’estructura de

Els àtoms la matèria utilitzant aplicacions virtuals interactives per a la seva
i la taula

representació i identificació.

periòdica

1.1. Compara els diferents models atòmics proposats al llarg de

(4)

la història per interpretar la naturalesa íntima de la matèria,
interpretant les evidències que van fer necessària la seva
evolució.
2. Relacionar les propietats d’un element amb la seva posició a la taula
periòdica i la seva configuració electrònica.
2.1.

Estableix

la

configuració

electrònica

dels

elements

representatius a partir del seu nombre atòmic per deduir la seva
posició a la taula periòdica, els seus electrons de valència i el
seu comportament químic.
2.2. Distingeix entre metalls, no metalls, semimetalls i gasos
nobles justificant aquesta classificació en funció de la seva
configuració electrònica.
3. Agrupar per famílies els elements representatius i els elements de
transició segons les recomanacions de la IUPAC.
3.1. Escriu el nom i el símbol dels elements químics i els situa a
la taula periòdica.
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UD. 3

4. Interpretar els diferents tipus d’enllaç químic a partir de la

L’enllaç

configuració electrònica dels elements implicats i la seva posició a la

químic (3) taula periòdica.
4.1. Empra la regla de l’octet i diagrames de Lewis per predir
l’estructura i la fórmula dels composts iònics i covalents.
4.2.

Interpreta

la

distinta

informació

que

ofereixen

els

subíndexs de la fórmula d’un compost segons es tracti de
molècules o xarxes cristal·lines.
5. Justificar les propietats d’una substància a partir de la naturalesa del
seu enllaç químic.
5.1. Explica les propietats de substàncies covalents, iòniques i
metàl·liques en funció de les interaccions entre els seus àtoms o
molècules.
5.2. Explica la naturalesa de l’enllaç metàl·lic utilitzant la teoria
dels

electrons

lliures

i

la

relaciona

amb

les

propietats

característiques dels metalls.
5.3. Dissenya i fa assajos de laboratori que permetin deduir el
tipus d’enllaç present en una substància desconeguda.
6. Anomenar i formular composts inorgànics ternaris segons les normes
IUPAC.
6.1. Anomena i formula composts inorgànics ternaris, seguint les
normes de la IUPAC.
7. Reconèixer la influència de les forces intermoleculars en l’estat
d’agregació i propietats de substàncies d’interès.
7.1. Justifica la importància de les forces intermoleculars en substàncies
d’interès biològic.
7.2.

Relaciona

la

intensitat

i

el

tipus

de

les

forces

intermoleculars amb l’estat físic i els punts de fusió i ebullició de
les substàncies covalents moleculars, interpretant gràfics o
taules que contenguin les dades necessàries.
UD. 4

8. Establir les raons de la singularitat del carboni i valorar la seva

La

importància en la constitució d’un elevat nombre de composts naturals i

química
del

sintètics.
8.1. Explica els motius pels quals el carboni és l’element que
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carboni
(2)

forma major nombre de composts.
8.2. Analitza les diferents formes al·lotròpiques del carboni, relacionant
l’estructura amb les propietats.
9. Identificar i representar hidrocarburs senzills mitjançant les diferents
fórmules, relacionar-les amb models moleculars físics o generats per
ordinador, i conèixer algunes aplicacions d’especial interès.
9.1. Identifica i representa hidrocarburs senzills mitjançant la
seva fórmula molecular, semidesenvolupada i desenvolupada.
9.2. Dedueix, a partir de models moleculars, les diferents
fórmules usades en la representació d’hidrocarburs.
9.3. Descriu les aplicacions d’hidrocarburs senzills d’especial interès.
10. Reconèixer els grups funcionals presents en molècules d’especial
interès.
10.1. Reconeix el grup funcional i la família orgànica a partir de
la fórmula d’alcohols, aldehids, cetones, àcids carboxílics, esters
i amines.
SEGONA AVALUACIÓ

UD. 5

1. Comprendre el mecanisme d’una reacció química i deduir la llei de

Les

conservació de la massa a partir del concepte de la reorganització

reaccions

atòmica que hi té lloc.

químiques 1.1. Interpreta reaccions químiques senzilles emprant la teoria
(4)

de col·lisions i dedueix la llei de conservació de la massa.
2. Raonar com s’altera la velocitat d’una reacció en modificar algun dels
factors que hi influeixen, utilitzant el model cineticomolecular i la teoria
de col·lisions per justificar aquesta predicció.
2.1. Prediu l’efecte que sobre la velocitat de reacció tenen: la
concentració dels reactius, la temperatura, el grau de divisió
dels reactius sòlids i els catalitzadors.
2.2. Analitza l’efecte dels diferents factors que afecten la
velocitat d’una reacció química ja sigui a través d’experiències
de laboratori o mitjançant aplicacions virtuals interactives en les
quals la manipulació de les diferents variables permeti extreure
conclusions.
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3. Interpretar equacions termoquímiques i distingir entre reaccions
endotèrmiques i exotèrmiques.
3.1. Determina el caràcter endotèrmic o exotèrmic d’una reacció
química analitzant el signe de la calor de reacció associada.
4. Reconèixer la quantitat de substància com a magnitud fonamental i
el mol com la seva unitat en el sistema internacional d’unitats.
4.1. Fa càlculs que relacionin la quantitat de substància, la massa
atòmica o molecular i la constant del nombre d’Avogadro.
5. Dur a terme càlculs estequiomètrics amb reactius purs suposant un
rendiment complet de la reacció, partint de l’ajustament de l’equació
química corresponent.
5.1. Interpreta els coeficients d’una equació química en termes
de partícules, mols i, en el cas de reaccions entre gasos, en
termes de volums.
5.2. Resol problemes, fent càlculs estequiomètrics, amb reactius purs i
suposant un rendiment complet de la reacció, tant si els reactius estan
en estat sòlid com en dissolució.
UD. 6

6. Identificar àcids i bases, conèixer el seu comportament químic i

Exemples mesurar la seva fortalesa fent servir indicadors i el pH-metre digital.
de
reaccions

6.1. Utilitza la teoria d’Arrhenius per descriure el comportament químic
d’àcids i bases.

químiques 6.2. Estableix el caràcter àcid, bàsic o neutre d’una dissolució
(1)

emprant l’escala de pH.
7. Dur a terme experiències de laboratori en les quals tenguin lloc
reaccions

de

síntesi,

combustió

i

neutralització, interpretant els

fenòmens observats.
7.1. Dissenya i descriu el procediment de realització d’una volumetria
de neutralització entre un àcid fort i una base forts, interpretant els
resultats.
7.2. Planifica una experiència, i descriu el procediment a seguir
al laboratori, que demostri que en les reaccions de combustió es
produeix diòxid de carboni mitjançant la detecció d’aquest gas.
8. Valorar la importància de les reaccions de síntesi, combustió i
neutralització en processos biològics, aplicacions quotidianes i en la
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indústria, així com la seva repercussió mediambiental.
8.1. Descriu les reaccions de síntesi industrial de l’amoníac i de l’àcid
sulfúric, així com els usos d’aquestes substàncies en la indústria
química.
8.2. Justifica la importància de les reaccions de combustió en la
generació d’electricitat en centrals tèrmiques, en l’automoció i
en la respiració cel·lular.
8.3.

Interpreta

casos

concrets

de

reaccions

de

neutralització

d’importància biològica i industrial.
UD. 7

1. Justificar el caràcter relatiu del moviment i la necessitat d’un sistema

El

de referència i de vectors per descriure’l adequadament, aplicant-ho a

moviment la representació de diferents tipus de desplaçament.
(4)

1.1.

Representa

desplaçament

i

la

trajectòria

velocitat

en

i

els

diferents

vectors
tipus

de

de

posició,

moviment

emprant un sistema de referència.
2. Distingir els conceptes de velocitat mitjana i velocitat instantània i
justificar la seva necessitat segons el tipus de moviment.
2.1. Classifica diferents tipus de moviments en funció de la seva
trajectòria i la seva velocitat.
2.2. Justifica la insuficiència del valor mitjà de la velocitat en un estudi
qualitatiu del moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA),
raonant el concepte de velocitat instantània.
3. Expressar correctament les relacions matemàtiques que existeixen
entre les magnituds que defineixen els moviments rectilinis i circulars.
3.1. Dedueix les expressions matemàtiques que relacionen les diferents
variables

en

els

moviments

rectilini

uniforme

(MRU),

rectilini

uniformement accelerat (MRUA), i circular uniforme (MCU), així com les
relacions entre les magnituds lineals i angulars.
4. Resoldre problemes de moviments rectilinis i circulars, utilitzant una
representació esquemàtica amb les magnituds vectorials implicades,
expressant el resultat en les unitats del sistema internacional.
4.1. Resol problemes de moviment rectilini uniforme (MRU), de
rectilini uniformement accelerat (MRUA), i circular uniforme
(MCU), incloent-hi moviment de masses, tenint en compte valors
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positius i negatius de les magnituds, i expressant el resultat en
unitats del sistema internacional.
4.2. Determina temps i distàncies de frenada de vehicles i
justifica, a partir dels resultats, la importància de mantenir la
distància de seguretat en carretera.
4.3. Argumenta l’existència del vector acceleració en tot moviment
curvilini i calcula el seu valor en el cas del moviment circular uniforme.
5. Elaborar i interpretar gràfics que relacionin les variables del
moviment partint d’experiències de laboratori o d’aplicacions virtuals
interactives i relacionar els resultats obtinguts amb les equacions
matemàtiques que vinculen aquestes variables.
5.1. Determina el valor de la velocitat i l’acceleració a partir de
gràfics posició-temps i velocitat-temps en moviments rectilinis.
5.2. Dissenya i descriu experiències realitzables bé al laboratori o
emprant aplicacions virtuals interactives, per determinar la variació de
la posició i la velocitat d’un cos en funció del temps i representa i
interpreta els resultats obtinguts.
UD. 8

6. Reconèixer el paper de les forces com a causa dels canvis en la

Les forces velocitat dels cossos i representar-les vectorialment.
(4)

6.1. Identifica les forces implicades en fenòmens quotidians en
els quals hi ha canvis en la velocitat d’un cos.
6.2. Representa vectorialment el pes, la força normal, la força de
fricció i la força centrípeta en diferents casos de moviments
rectilinis i circulars.
7. Emprar el principi fonamental de la dinàmica en la resolució de
problemes en què intervenen diverses forces.
7.1. Identifica i representa les forces que actuen sobre un cos en
moviment tant en un pla horitzontal com inclinat, calculant la
força resultant i l’acceleració.
8. Aplicar les lleis de Newton a la interpretació de fenòmens quotidians.
8.1. Interpreta fenòmens quotidians en termes de les lleis de
Newton.
8.2. Dedueix la primera llei de Newton com a conseqüència de
l’enunciat de la segona llei.
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8.3. Representa i interpreta les forces d’acció i reacció en
diferents situacions d’interacció entre objectes.
TERCERA AVALUACIÓ
UD. 9

9. Valorar la rellevància històrica i científica que la llei de la gravitació

Les forces universal va suposar per a la unificació de les mecàniques terrestre i
gravitatòri celeste, i interpretar la seva expressió matemàtica.
es (2)

9.1. Justifica el motiu pel qual les forces d’atracció gravitatòria
sols es posen de manifest per a objectes de massa elevada,
comparant els resultats obtinguts d’aplicar la llei de la gravitació
universal al càlcul de forces entre diferents parells d’objectes.
9.2. Obté l’expressió de l’acceleració de la gravetat a partir de la llei de
la gravitació universal, relacionant les expressions matemàtiques del
pes d’un cos i la força d’atracció gravitatòria.
10. Comprendre que la caiguda lliure dels cossos i el moviment orbital
són dues manifestacions de la llei de la gravitació universal.
10.1. Raona el motiu pel qual les forces gravitatòries produeixen en
alguns casos moviments de caiguda lliure i en altres casos moviments
orbitals.
11. Identificar les aplicacions pràctiques dels satèl·lits artificials i la
problemàtica plantejada per les escombraries espacials que generen.
11.1.

Descriu

les

telecomunicacions,

aplicacions
predicció

dels

satèl·lits

meteorològica,

artificials

en

posicionament

global, astronomia i cartografia, així com els riscs derivats de les
escombraries espacials que generen.
UD. 10

12. Reconèixer que l’efecte d’una força no sols depèn de la seva

Les forces intensitat sinó també de la superfície sobre la qual actua.
en els

12.1. Interpreta fenòmens i aplicacions pràctiques en les quals

fluids (2)

es posa de manifest la relació entre la superfície d’aplicació
d’una força i l’efecte resultant.
12.2. Calcula la pressió exercida pel pes d’un objecte regular en
diferents situacions en les quals varia la superfície en la qual es
recolza, comparant els resultats i extraient conclusions.
13. Interpretar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques en relació
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amb els principis de la hidrostàtica, i resoldre problemes aplicant-hi les
seves expressions matemàtiques.
13.1. Justifica raonadament fenòmens en els quals es posi de
manifest la relació entre la pressió i la profunditat al si de la
hidrosfera i l’atmosfera.
13.2. Explica l’abastament d’aigua potable, el disseny d’una
presa i les aplicacions del sifó utilitzant el principi fonamental de
la hidrostàtica.
13.3. Resol problemes relacionats amb la pressió en l’interior d’un fluid
aplicant el principi fonamental de la hidrostàtica.
13.4. Analitza aplicacions pràctiques basades en el principi de
Pascal, com la premsa hidràulica, elevador, direcció i frens
hidràulics, aplicant l’expressió matemàtica d’aquest principi a la
resolució de problemes en contextos pràctics.
13.5. Prediu la flotabilitat d’objectes major o menor emprant
l’expressió matemàtica del principi d’Arquímedes.
14. Dissenyar i presentar experiències o dispositius que il·lustrin el
comportament dels fluids i que posin de manifest els coneixements
adquirits així com la iniciativa i la imaginació.
14.1. Comprova experimentalment o fent servir aplicacions
virtuals

interactives la relació entre pressió hidrostàtica i

profunditat en fenòmens com la paradoxa hidrostàtica, el barril
d’Arquímedes i el principi dels vasos comunicants.
14.2.

Interpreta

el

paper

de

la

pressió

atmosfèrica

en

experiències com l’experiment de Torricelli, els hemisferis de
Magdeburg, recipients invertits on no es vessa el contingut, etc.,
inferint el seu elevat valor.
14.3.

Descriu

el

funcionament

bàsic

de

baròmetres

i

manòmetres justificant la seva utilitat en diverses aplicacions
pràctiques.
15. Aplicar els coneixements sobre la pressió atmosfèrica a la descripció
de fenòmens meteorològics i a la interpretació de mapes del temps,
reconeixent termes i símbols específics de la meteorologia.
15.1. Relaciona els fenòmens atmosfèrics del vent i la formació
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de fronts amb la diferència de pressions atmosfèriques entre
diferents zones.
15.2. Interpreta els mapes d’isòbares que es mostren en el
pronòstic del temps indicant el significat de la simbologia i les
dades que hi apareixen.
UD. 11

1. Analitzar les transformacions entre energia cinètica i energia

El treball i potencial, aplicant el principi de conservació de l’energia mecànica quan
l’energia
(3)

es menysprea la força de fricció, i el principi general de conservació de
l’energia quan hi ha dissipació d’aquesta deguda a la fricció.
1.1. Resol problemes de transformacions entre energia cinètica i
potencial gravitatòria, aplicant el principi de conservació de
l’energia mecànica.
1.2.

Determina

l’energia

dissipada

en

forma

de calor en

situacions on disminueix l’energia mecànica.
2. Reconèixer que la calor i el treball són dues formes de transferència
d’energia, identificant les situacions en les quals es produeixen.
2.1. Identifica la calor i el treball com a formes d’intercanvi
d’energia

i

distingeix les accepcions col·loquials d’aquests

termes del seu significat científic.
2.2. Reconeix en quines condicions un sistema intercanvia energia en
forma de calor o en forma de treball.
3. Relacionar els conceptes de treball i potència en la resolució de
problemes i expressar els resultats en unitats del sistema internacional
així com altres d’ús comú.
3.1. Troba el treball i la potència associats a una força,
incloent-hi situacions en les quals la força forma un angle
diferent de zero amb el desplaçament, expressant el resultat en
les unitats del sistema internacional o altres d’ús comú com la
caloria, el kWh i el CV.
UD. 12

4. Relacionar qualitativament i quantitativament la calor amb els

L’energia i efectes que produeix als cossos: variació de temperatura, canvis d’estat
la calor
(2)

i dilatació.
4.1. Descriu les transformacions que experimenta un cos en
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guanyar o perdre energia, determinant la calor necessària
perquè es produeixi una variació de temperatura donada i per a
un canvi d’estat, representant gràficament les esmentades
transformacions.
4.2.

Calcula

l’energia

transferida

entre

cossos

a

diferent

temperatura i el valor de la temperatura final aplicant el
concepte d’equilibri tèrmic.
4.3. Relaciona la variació de la longitud d’un objecte amb la variació de
la

seva

temperatura

utilitzant

el

coeficient

de

dilatació

lineal

corresponent.
4.4. Determina experimentalment calors específiques i calors latents de
substàncies mitjançant un calorímetre, fent els càlculs necessaris a
partir de les dades empíriques obtingudes.
5. Valorar la rellevància històrica de les màquines tèrmiques com a
desencadenants de la revolució industrial, així com la seva importància
actual en la indústria i el transport.
5.1. Explica o interpreta, mitjançant o a partir d’il·lustracions, el
fonament del funcionament del motor d’explosió.
5.2. Fa un treball sobre la importància històrica del motor
d’explosió i el presenta emprant les TIC.
6. Comprendre la limitació que el fenomen de la degradació de l’energia
suposa per a l’optimització dels processos d’obtenció d’energia útil a les
màquines tèrmiques, i el repte tecnològic que suposa la millora del
rendiment d’aquestes per a la investigació, la innovació i l’empresa.
6.1. Usa el concepte de degradació de l’energia per relacionar
l’energia absorbida i el treball fet per una màquina tèrmica.
6.2. Empra simulacions virtuals interactives per determinar la
degradació de l’energia en diferents màquines i exposa els
resultats emprant les TIC.

6.2. Criteris de qualificació
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L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:
●

Proves o exàmens:Es farà un examen després de cada unitat o bloc temàtic.

●

Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el
professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú. Del quadern
s’avaluaran els següents punts: presentació, estructura, neteja i correcció de
les activitats, correcció dels continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats
al llarg de la unitat.

●

Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la feina
realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

●

Entregues i presentacions de treballs: Poden ser treballs entregats en mà al
professor (informes de pràctiques de laboratori, treballs de recerca, etc.)
entregats de forma digital i/o amb una presentació pública davant els
companys.

●

També es valoraran les correccions a la pissarra, intervencions orals i la
participació i activitats al fòrum virtual. Els alumnes fan servir Google classroom
i es valoren les activitats, participació i aportacions.

CURS 4t ESO

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació
Nombre mínim de parcials per avaluació

2

Exàmens, exercicis teòrics…

80%

Pràctica, entrega de quaderns, tasques…

10%

Actitud

10%

Correcció lingüística

*

* La correcció lingüística es valorarà mitjançant els exàmens i treballs a entregar de la
següent manera:
- Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes
d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.
- Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la
nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres
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mancances a nivell de redacció.
Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir
millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.

Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats haurà de ser
igual o superior a 3.
En el cas que en una unitat didàctica no es realitzi una prova escrita, les notes
de les activitats més destacades s'inclouran dins l'apartat anterior d'Exàmens (70%).
Dins de cada avaluació, en el cas que d'una unitat didàctica s'obtingui una
qualificació inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts
per a poder fer mitjana.
Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtenguin una mitjana
final de les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota
de cada avaluació sigui igual o superior a 4.

RECUPERACIONS:
JUNY
* Es farà una recuperació global al mes de juny per als alumnes que duguin 2 o
més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès només una avaluació es podrà
recuperar aquesta.
* Consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs, de
manera que es mantindran els percentatges esmentats anteriorment.

SETEMBRE
* Per als alumnes que no superin l'assignatura al juny hi haurà una recuperació en
el mes de setembre, que consistirà en una prova escrita (80% de la nota final) i en
l'entrega d'una feina d'estiu (20%).
6.3. Procediments d'avaluació.
Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament – aprenentatge aplicats
seran els següents:
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- L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una qualificació
numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per assegurar un bon
aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer mitjançant la revisió d’informacions
del curs anterior, quan sigui possible, juntament amb l’execució d’una prova inicial
escrita (individual o en grup).
- Després de cada unitat didàctica el professor valorarà els resultats dels
exàmens, l'estat del quadern de l'alumne i les tasques diàries. En cas que es detectin
mancances en algun alumne concret el professor informarà els pares de l'alumne
mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast (agenda, telèfon, entrevista
personal...) i s'intentarà aconseguir la col·laboració per part de la família. També es
valorarà la possibilitat d'aplicar alguna mesura de reforç educatiu o, en darrera
instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada al seu nivell competencial (sempre amb
l'assessorament del departament d'Orientació). Si les mancances es detecten en un
grup d'alumnes el professor valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.
- Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats obtinguts i
proposarà les mesures correctores que consideri oportunes per millorar el rendiment
del grup.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.
Recuperació de Física i química de 2n ESO
En el cas que un alumne dugui l'assignatura de Física i Química de 2nESO pendent la
podrà recuperar si aprova l’examen de recuperació de pendents que té lloc durant
el curs (convocatòria ordinària). En aquest cas cal entregar i un petit dossier de feina.
La data d'entrega de la tasca de recuperació i de l'examen la determinarà el centre. La
qualificació s'obtindrà de la forma següent:
Examen de recuperació

70%

Tasca de recuperació

30%

En cas de no recuperar l'assignatura, al mes de setembre hi ha una convocatòria
extraordinària per recuperar la matèria pendent, que consistirà en una prova escrita
(70%) i l’entrega d’una feina d’estiu (30%).
Recuperació de Física i química de 3r d'ESO
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Els alumnes que duguin pendent la matèria de Física i química de 3r d’ESO podran
recuperar l'assignatura si aproven l'examen de recuperació de pendents que es
realitza durant el curs (convocatòria ordinària). En aquest cas cal entregar un petit
dossier de feina i la qualificació s'obté de la forma següent:

Examen de recuperació

70%

Tasca de recuperació

30%

En cas de no recuperar l'assignatura, al mes de setembre hi ha una
convocatòria extraordinària per recuperar la matèria pendent, que consistirà en
una prova escrita(70%) i l’entrega d’una feina d’estiu (30%).
6.5. Criteris de promoció i titulació.
Veure l’acord de claustre recollit a la PGA.
7. Ensenyaments globalitzats. (Transversalitat)
Des de la matèria de Física i química es treballarà la comprensió lectora, l'expressió
oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació i la
comunicació, així com els diferents temes transversals.
D'altra banda, es treballarà en grups cooperatius, cosa permetrà fomentar el
desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva entre homes i dones,
així com la prevenció de qualsevol tipus de actuació violenta.
D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i
de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com
evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin
discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la
prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,
familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la
igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les
persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.
L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin

IES Port d'Alcúdia 2019-2020
Programació didàctica. Departament de Física i química
desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,
la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La realització de sortides
on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat física contribueixen a garantir
una vida activa, saludable i autònoma. I en aquestes sortides també es treballa
l'educació i seguretat viàries, ja que en sortides a peu o en bicicleta promouen el
coneixement dels drets i deures dels alumnes com a usuaris de les vies, el respecte
per les normes i els senyals de tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de
prevenir els accidents de tràfic i les seves seqüeles.
8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau.
Tractament de les competències clau a la matèria de Física i química.
El primer bloc permet treballar a fons la competència matemàtica i les competències
bàsiques en ciència i tecnologia: al primer cicle de manera més qualitativa amb el
reconeixement i la utilització dels instruments i el material de laboratori; i a quart,
fent un tractament més quantitatiu, a través del càlcul d’errors, l’anàlisi de dades,
l’elaboració i la interpretació de taules de dades, els gràfics i l’aplicació de principis i
lleis.
Així mateix, es treballa la comunicació lingüística a través de la comprensió i expressió
tant oral com escrita en l’elaboració i l’exposició del projecte d’investigació.
L’elaboració del projecte requereix també el desenvolupament de la competència
d’aprendre a aprendre, en la planificació i posterior revisió de la feina, així com de la
competència digital en el procés de recerca, selecció i organització de la informació.
Del segon al cinquè bloc, atès el caràcter pràctic i experimental de la matèria, es
treballen de nou la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i
tecnologia a través de la resolució de problemes: aplicant-hi principis i lleis apresos,
analitzant i interpretant resultats i fomentant l’ús de recursos tecnològics (com ara
simuladors, gràfics, laboratoris virtuals...). Amb els treballs experimentals, a part de
la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia, es
treballen també les competències digital, d’aprendre a aprendre i en comunicació
lingüística.
Igualment en aquests blocs i a través de les lectures orientades i les explicacions del
professor es potencia l’esperit crític amb els processos que tenen repercussió
industrial, mediambiental i social, sobretot al nostre entorn més proper que són les
Illes Balears.
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A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la matèria
de Física i química de quart d'ESO en el nostre centre:

COMPETÈNCIA CLAU

COM ES TREBALLA

Comunicació

Es treballa mitjançant:

lingüística

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i
qüestions

relacionades

amb

les

diferents

unitats

didàctiques.
- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part
del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).
- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora la
correcció

ortogràfica

i

gramatical

i

la utilització del

vocabulari específic amb propietat.
- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin
petites tasques diàries o treballs més elaborats, de manera
individual o conjunta.
Competència

Es treballa mitjançant:

matemàtica i

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

competències

(valors de temperatura, pressions, forces, velocitat,

bàsiques en ciència i

etc.).

tecnologia

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar
dades sobre diferents variables (variació de la
velocitat en funció del temps, etc.), així com la
seva interpretació.
- La realització de càlculs matemàtics bàsics i
l'aplicació de fórmules senzilles.
- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques
(balances de precisió, etc.) i l'aplicació del mètode
científic amb l'objectiu de fer prediccions i prendre
decisions.

Competència digital

Es treballa mitjançant:
- La recerca, contrast i selecció d'informació de
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manera crítica mitjançant diverses fonts i mitjans
digitals.
- La utilització d'eines digitals (TIC) per elaborar
produccions

escrites

(documents

de

text,

presentacions digitals...).
- L'elaboració de material digital amb aplicacions
online (Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).
- La utilització d'ordinadors i tauletes personals/aula
informàtica.
- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina
per a fomentar la comunicació entre professorat i
alumnat.
Aprendre a aprendre

Es treballa mitjançant:
- La presa de consciència per part de l'alumnat del
què sap i del què ha d'aprendre.
- El fet de potenciar l'organització del propi procés
d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines
(autoregulació).
- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma
responsable i la revisió conjunta (de vegades en
equip) de les proves escrites.
-

L'ús

d'habilitats

i

tècniques

d'aprenentatge

relacionades amb la síntesi i organització de la
informació (mapes conceptuals, esquemes, etc.).
- Aplicació del treball cooperatiu.
Competències
socials i cíviques

Es treballa mitjançant:
- El coneixement dels avenços científics i de la
seva influència social i ètica, per tal d'aconseguir
que els alumnes siguin ciutadans actius amb opinió
crítica.
- La valoració dels diferents estils de vida i de les
seves

conseqüències

desenvolupament

per tal de promoure el

sostenible

i

hàbits

de

vida
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saludables.
- Aplicació de treball en equips cooperatius.
Sentit d’iniciativa
i

Es treballa mitjançant:

esperit

- La realització de projectes on es fomenta la seva

emprenedor

responsabilitat, iniciativa i creativitat, ja siguin
individuals o en grup.
- La planificació, en la mesura del possible, del seu
propi procés d'aprenentatge.

Consciència

i

Es treballa mitjançant:

expressions

- El coneixement del patrimoni natural, especialment el

culturals

més proper (zones humides de s'Albufera i Albufereta,
etc.) i la valoració positiva del seus valors estètics,
naturals i culturals.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.
9.1. Plans d'actuació
En el grup de Física i química de 4t ESO es disposa d’una hora setmanal
desdoblada amb un altre professor. Aquesta hora s’aprofita per a la realització de
pràctiques en el laboratori: la meitat del grup du a terme experiències de laboratori,
mentre que la resta realitza activitats de reforç i consolidació en un grup més reduït,
amb la qual cosa s'aconsegueix una atenció més individualitzada per a tots els
alumnes i fer seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials. D’altra
banda, quan no hi hagi pràctiques de laboratori s’aprofita aquest suport setmanal per
a tenir dos professors dins l’aula i així atendre els alumnes amb més dificultats per a
seguir la matèria, en especial els alumnes amb necessitats educatives especials
comentats abans.
9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars
Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es
realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i
d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als
alumnes amb NEE, per als alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin
les 2 llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més

IES Port d'Alcúdia 2019-2020
Programació didàctica. Departament de Física i química
cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es
faran adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la
base per considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura.
D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes
pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar
adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a
alumnat NO NESE elaborat pel centre.
9.3. Mesures individuals de suport
Es realitzaran les adaptacions no significatives i significatives tenint en compte la
relació d'alumnes NESE proporcionada pel departament d'Orientació. D'altra banda, a
mesura que es vagin detectant dificultats en alumnes no diagnosticats com a NESE es
derivaran a Orientació per a la seva valoració i es realitzaran les adaptacions
curriculars necessàries.
10. Activitats complementàries i extraescolars
Les activitats complementàries programades són les següents:
Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat
1a Avaluació

Preu

2a avaluació

Preu

3a Avaluació

Preu

19 febrer

Setmana de la

Fem Cuina

Ciència UIB

DEMOLAB

pendent

Pendent
confirmació
subvenció bus
per
l’Ajuntament
d’Alcúdia

confirmació

També està es preveuen possibles sortides per a la realització de la recollida de dades
per al projecte de centre SOCLIMPACT-VENOM. Aquestes sortides es realitzaran a una
platja del municipi d’Alcúdia.

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE CIÈNCIES APLICADES
A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL
4t ESO
CURS 2019-2020
1. Seqüenciació de continguts
Bloc 1. Tècniques instrumentals básiques.
Continguts. Unitats didàctiques 1, 2, 3, 4 i 5.
Laboratori: organització, materials i normes de seguretat.
Utilització de les TIC per al treball experimental del laboratori.
Tècniques experimentals en física, química, biologia i geologia.
Aplicacions de la ciència en les activitats laborals.
Bloc 2. Aplicacions de la ciència en la conservació del medi ambient.
Continguts. Unitats didàctiques 6 i 7.
Contaminació: concepte i tipus.
Contaminació del sòl.
Contaminació de l’aigua.
Contaminació de l’aire.
Contaminació nuclear.
Contaminació de residus. Nocions bàsiques i experimentals sobre química
ambiental.
Desenvolupament sostenible.
Bloc 3. Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)
Continguts. Unitat didàctica 8.
Concepte d’R+D+I.
Importància per a la societat. Innovació.
Bloc 4. Projecte d’investigació.
Continguts. Unitat didàctica 9.
Projecte d’investigació.

2. Objectius específics
Els objectius de la matèria són els següents:
1. Conèixer les normes bàsiques de seguretat i higiene en el laboratori, així com els
procediments de desinfecció habituals.
2. Tractar amb seguretat per a les persones i respecte per al medi ambient els residus produïts
al laboratori i contribuir en general a la millora de la reutilització i del reciclatge dins el centre
educatiu.
3. Efectuar mesures de manera precisa amb diferents aparells i instruments i interpretar-ne els
resultats.
4. Conèixer les principals biomolècules en els aliments.
5.Conèixer els diferents tipus de contaminants i els processos de tractament de residus.
6. Valorar la importància de l’R+D+I en el procés de millora de la productivitat.
7. Desenvolupar les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de la informació i la
comunicació com a instrument de feina en la selecció, l’anàlisi i la interpretació de textos
científics senzills i de divulgació.
8. Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per adquirir nous
coneixements.
9. Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a aprendre propis
del treball científic.
10. Adquirir hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.
11. Reconèixer i valorar la importància de la ciència en conjunt en la millora dels hàbits de salut i
de consum i en la cura del medi ambient, necessària per fer sostenible el nostre planeta i
contribuir al desenvolupament i a la millora de la societat en què vivim.
3. Orientacions metodològiques:
3.1 Mètodes i propostes didàctiques.
La

metodologia

didàctica

serà

fonamentalment

comunicativa,

activa,

participativa i adreçada a l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes
més directament relacionats amb les competències clau. Es fomentaran els
mètodes que impliquen desenvolupar la capacitat de resoldre problemes,
mètodes de recerca i d’investigació i l’ús habitual de les tecnologies de la
informació i la comunicació. Entre les activitats que s'empraran, destacar el
mètode d’aprenentatge basat en problemes, les explicacions col·lectives, les

activitats en grup petit, la feina individualitzada, la feina al laboratori, les activitats
al medi natural i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per
facilitar la interacció alumne/professor.
D'altra banda, es treballarà sempre la integració dels aprenentatges posant de
manifest les relacions amb la resta de matèries i la seva vinculació amb la
realitat.
A més, els alumnes participaran en el projecte Maristany que es va començar
el curs 2016-17, juntament amb els alumnes de l’IES d’Alcúdia i del Col·legi la
nostra Senyora de la Consolació.
El projecte Maristany forma part de la formació acadèmica dels alumnes de 4t
ESO que cursen l’assignatura de Ciències aplicades a l’activitat professional.
Consisteix en establir les bases per poder fer mesuraments sistemàtics, tant
fisicoquímics com biològics de la zona de Maristany, que estava pendent de ser
declarada zona ZEPA (Zona d’especial protecció d’aus) i que que des del 19 de
gener del 2019 ja ho és. Maristany és una zona humida de 48 hectàrees que és
d’especial interès perpart de l’Ajuntament i d’alguns veins que volen conservar
aquest ecosistema tan valuós.
Es treballarà amb la metodologia per projectes, la qual suposa que els

alumnes facin feina en grups petits i el professor faci de mediador i facilitador de
tot el procés. Durant el desenvolupament d’aquesta metodologia els alumnes
aconsegueixen

comprendre

la

importància

de

fer

feina

cooperativament,

desenvolupen habilitats d’anàlisi i síntesi de la informació i assoleixen, en
definitiva,

les

competències

clau

necessàries.

L'enfocament multidisciplinar

d'aquesta metodologia farà que per a determinades activitats es necessiti la
col·laboració de professors de diferents departaments.
Així, pel que fa al disseny de les activitats proposades per aquesta àrea i nivell
es tendran en compte tres aspectes rellevants:
●

Coordinació de teoria i pràctica. Tal i com ja s'ha comentat, al final de cada
unitat es realitzen activitats d’aplicació sobre la matèria amb un enfocament
totalment pràctic per tal de reforçar la retenció de conceptes i la comprensió
dels temes científics.

●

Seqüenciació dels continguts. La distribució dels diferents continguts de
l'assignatura s'ha establert amb la diferenciació de blocs ben diferenciats.

●

Importància de la investigació en l’ensenyament de la ciència. El treball
pràctic i de recerca dona a l'alumne l'oportunitat d'aplicar els coneixements
científics i d'avançar en la seva capacitat d'aprendre.

D'altra banda, s'utilitzarà molt la realització d'activitats aplicades sobre aquells
conceptes que s'han treballat a classe procurant sempre un enfocament que
permeti als alumnes relacionar l’assignatura amb qüestions científiques que
corresponen a l'actualitat. Això permet que l’aprenentatge dels coneixements
científics sigui significatiu, és a dir, tingui sentit i sigui útil per entendre millor el
món que envolta els alumnes.
Es treballarà a classe amb el llibre de text (per informació i consulta), la
pissarra digital i el quadern d'activitats (llibreta personal). El dibuix, les
il·lustracions i les animacions són també un element actiu a les classes que
afavoreixen la retenció de coneixements. Per tant, sempre que sigui possible es
faran servir medis audiovisuals per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius de la
matèria d’una manera més pràctica i il·lustrativa. També es podrà fer servir el
grup de google classroom per enllaços, activitats interactives o entrega de
tasques.
S’utilitzarà molt la resolució de tests o qüestions. Aquests exercicis es
comenten al moment i permeten als alumnes aclarir aquells conceptes que no han
quedat clars o que ofereixen una dificultat de comprensió més gran.
RECURSOS DIDÀCTICS
Els recursos seran diversos i s'utilitzaran amb la intenció de possibilitar que els
alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per
això es prioritzaràn els que fomenten la participació activa dels alumnes i
permeten connectar els continguts científics amb la realitat més propera de
l'alumne. Entre ells, destacar:
●

Material audiovisual (pissarra digital, pel·lícules, documentals).

●

Material TIC (ordinadors personals i programes informàtics interactius,
aules virtuals (google classroom), recursos en xarxa)

●

Material de laboratori (microscopis, lupes binoculars, models anatòmics,
reactius químics, etc.)

●

Material bibliogràfic ( dossier de classe, guies de camp, llibres de consulta,
etc.).

●

Fitxes de treball, guions de pràctiques, guions per a sortides al medi
natural.

Presentació de la matèria
A l’inici del curs es realitza la presentació de la matèria. Aquesta presentació
inclou:
- Explicació dels continguts més significatius de l’àrea i la seva distribució per
blocs, així com la seva temporalització.
- Criteris d’avaluació i de qualificació de la matèria.
- Indicacions de caràcter general com el material a utilitzar i les activitats
complementàries que es realitzaran.
Mesures per controlar i millorar la correció ortogràfica i gramatical
L’alumne ha d’anar adquirint eines de millora de l’expressió gramatical i el rigor
científic. Per tal d’aconseguir aquest objectiu es seguiran les pautes següents:
1.

Es recomanarà als alumnes que disposin d'un diccionari de consulta o es
farà servir el que hi ha disponible dins l'aula.

2.

Es faran activitats de redacció i comentari de textos científics.

3.

Elaboració d’esquemes i resums dels principals continguts dels temes.

4.

Es revisaran els quaderns dels alumnes.

5.

Aquells treballs que s’hagin de lliurar així com els exàmens tendran uns
criteris de qualificació ben establerts que penalitzaran les faltes d’ortografia
i l’expressió escrita incorrecta.

Mesures per reforçar la comprensió lectora
Algunes activitats inclouran la lectura de texts perquè l’alumne extregui les idees
més importants del tema, respongui una sèrie de qüestions sobre el tema i en
doni una opinió crítica. És per això que durant el curs s’inclouen activitats de
lectura de texts científics, articles de divulgació o articles de la premsa diària
sobre alguna temàtica adient que pugui despertar l’interès de l’alumnat i al mateix
temps permeti adquirir una millor competència de comunicació lingüística.

Tractament de les TIC
La pràctica docent de les ciències actualment no es pot entendre sense la
utilització continuada de les TIC. És per això que es fan servir tot tipus de recursos
disponibles per tal de complementar les explicacions, aprofundir en determinats
coneixements i facilitar els objectius proposats.
Es fan servir tot tipus de material ja elaborat com projeccions d’imatges i
d’audiovisuals, activitats interactives amb l’ordinador i recerca d’informació a la
xarxa sobre diferents temàtiques. Els alumnes tenen un google classroom, una
aplicació online, a on hi ha apunts, activitats, vídeos i enllaços per consultar i
treballar els diferents continguts.

3.2 Materials i recursos didàctics.

Altres recursos

- Grup de Google Classroom amb informació teòrica, activitats, enllaços i vídeos.
- Chromebook de l’alumne (programa TAC).
- Quadern grapat de quadres mida DINA 4 o arxivador amb fundes.
- Lectura d'articles de revistes de divulgació científica o de la premsa.
- Vídeos didàctics de contingut científic.
- Webs interactives adaptades al nivell educatiu.
- Xerrades i exposicions en el centre relacionades amb la matèria.
- Material de laboratori.
- Pissarra digital, projector i pantalla de projecció.
- Guions de pràctiques de laboratori o de sortides de camp.
- Llibres de consulta i enciclopèdies disponibles a la biblioteca del centre

4. Temporalització . Distribució i seqüenciació dels continguts

Temporització continguts

CURS

1a avaluació

3a avaluació

2a avaluació

4t ESO

UD 7. La gestió dels
UD 1. Ciència i

UD4. Tècniques

residus i el

coneixement científic

experimentals al laboratori.

desenvolupament
sostenible.

UD 2. La mesura.

UD 3. El laboratori

UD 8. R+D+I:recerca,

UD 5. La ciència en

desenvolupament i

l'activitat professional.

innovació.

UD 6. La contaminació i el

UD 9. Projecte de

medi ambient.

recerca.

5. Activitats i procediments d’ampliació i reforç.
La matèria de ciències aplicades a l’activitat professional al 4t curs d’ESO és
una matèria d'opció pels alumnes que no cursen l’assignatura de biologia, es
tracta d'un grup molt heterogeni en quant a interessos i motivacions.
L’atenció a la diversitat es durà a terme mitjançant la realització d’activitats
molt diverses i amb un grau de dificultat creixent que permetin adquirir uns
continguts mínims a tots els alumnes i aprofundir en la matèria a aquells alumnes
més avantatjats. Al final de cada unitat didàctica es realitzaran també activitats
de reforç per tal de consolidar els coneixements adquirits i contribuir a que ho
facin aquells alumnes amb més dificultats. I per aquells alumnes més avançats es
disposarà sempre d'activitats d'ampliació, per tal de mantenir la seva motivació
per l'assignatura i promoure el seu aprenentatge.
En el cas de la presència d'alumnes amb necessitats especials de suport
educatiu

es

realitzaran

les

adaptacions

curriculars

(significatives

o

no

significatives) que siguin necessàries, amb el suport i l'assessorament del
departament

d'orientació,

amb

la

finalitat

que

puguin

assolir

el

màxim

desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els
objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.
5.1. Desdoblaments
En el grup de quart d'ESO de ciències aplicades no hi haurà cap hora setmanal
desdoblada amb un professor de la matèria, això dificultarà molt la realització de
pràctiques de laboratori i l’atenció individualitzada de tots els alumnes, en especial
aquells amb necessitats educatives especials.
5.2. Mesures de reforç i ampliació.
El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que
permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els
mateixos i mateixes alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. Com s'ha
comentat anteriorment, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i
sempre es farà un repàs exhaustiu just abans de l'examen o prova escrita. Les
activitats d'ampliació podran tenir en compte aspectes transversals del currículum
i atendre aquells alumnes que hagin assolit els objectius i continguts de la unitat
més ràpidament que la resta, mantenint així la seva motivació.
6. AVALUACIÓ.
6.1 Criteris d’avaluació. Estàndars d’aprenentatge avaluables.
Es marquen els estàndards d'aprenentatge mínims amb negreta.
BLOC 1. TÈCNIQUES INSTRUMENTALS BÀSIQUES
1. Emprar correctament els materials i els productes del laboratori.
1.1. Determina el tipus d’instrumental de laboratori necessari segons el
tipus d’assaig que faci.
2.Complir i respectar les normes de seguretat i higiene del laboratori.
2.1. Reconeix i compleix les normes de seguretat i higiene que regeixen
en les feines de laboratori.
3. Contrastar algunes hipòtesis basant-se en l’experimentació, la recopilació de dades i
l’anàlisi de resultats.

3.1. Recull i relaciona dades obtingudes per diferents mitjans per transferir
informació de caràcter científic.
4. Aplicar les tècniques i l’instrumental apropiats per mesurar magnituds.
4.1. Determina volums, masses i temperatures fent servir assajos de tipus físic o
químic.
5. Preparar dissolucions de diversa índole, utilitzant estratègies pràctiques.
5.1 Decideix quin tipus d’estratègia pràctica és necessari aplicar per
preparar una dissolució concreta.
6. Separar els components d’una mescla emprant les tècniques instrumentals apropiades.
6.1. Estableix quin tipus de tècniques de separació i purificació de substàncies s’han
d’utilitzar en algun cas concret.
7. Predir quin tipus de biomolècules són presents en diferents tipus d’aliments.
7.1. Discrimina quins tipus d’aliments contenen diferents biomolècules.
8. Determinar quines tècniques habituals de desinfecció cal emprar segons l’ús que es faci del
material instrumental.
8.1. Descriu tècniques i determina l’instrumental apropiat per als processos
quotidians de desinfecció.
9. Precisar les fases i els procediments habituals de desinfecció de materials d’ús quotidià als
establiments sanitaris, d’imatge personal, de tractaments de benestar i en les indústries i
locals relacionats amb les indústries alimentàries i les seves aplicacions.
9.1. Decideix sobre mesures de desinfecció de materials d’ús quotidià en diferents tipus
d’indústries o de mitjans professionals.
10. Analitzar els procediments instrumentals que s’utilitzen en diverses indústries com
l’alimentària, l’agrària, la farmacèutica, la sanitària, d’imatge personal, etc.
10.1. Relaciona diferents procediments instrumentals amb la seva aplicació en el camp
industrial o en el de serveis.
11. Contrastar les possibles aplicacions científiques en els camps professionals directament
relacionats amb el seu entorn.
11.1. Assenyala diferents aplicacions científiques en camps de l’activitat professional del
seu entorn.
BLOC 2. APLICACIONS DE LA CIÈNCIA EN LA CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
1. Precisar en què consisteix la contaminació i categoritzar-ne els tipus més representatius.

1.1. Empra el concepte de contaminació aplicat a casos concrets.
1.2. Discrimina els diferents tipus de contaminants de l’atmosfera, així com l’origen i
els efectes.
2.

Contrastar en què consisteixen els diferents efectes mediambientals com ara la

pluja àcida, l’efecte hivernacle, la destrucció de la capa d’ozó i el canvi climàtic.
2.1. Categoritza els efectes mediambientals coneguts com a pluja àcida, efecte
hivernacle, destrucció de la capa d’ozó i canvi climàtic global i en valora els efectes
negatius per a l’equilibri del planeta.
3.

Precisar els efectes contaminants que es deriven de l’activitat industrial i agrícola,

principalment sobre el sòl.
3.1. Relaciona els efectes contaminants de l’activitat industrial i agrícola sobre el sòl.
4.

Precisar els agents contaminants de l’aigua i informar sobre el tractament de

depuració d’aquesta. Recopilar dades d’observació i experimentació per detectar
contaminants en l’aigua.
4.1. Discrimina els agents contaminants de l’aigua, en coneix el tractament i
dissenya algun assaig senzill de laboratori per detectar-los.
5.

Precisar en què consisteix la contaminació nuclear, reflexionar sobre la

gestió dels residus nuclears i valorar críticament la utilització de l’energia
nuclear.
5.1. Estableix en què consisteix la contaminació nuclear, analitza la gestió dels
residus nuclears i argumenta sobre els factors a favor i en contra de l’ús de
l’energia nuclear.
6. Identificar els efectes de la radioactivitat sobre el medi ambient i la seva
repercussió sobre el futur de la humanitat.
6.1. Reconeix i distingeix els efectes de la contaminació radioactiva sobre el
medi ambient i la vida en general.
7. Precisar les fases procedimentals que intervenen en el tractament de residus.
7.1. Determina els processos de tractament de residus i valora críticament la
recollida selectiva d’aquests.
8. Contrastar arguments a favor de la recollida selectiva de residus i la seva
repercussió en l’àmbit familiar i social.
8.1. Argumenta els pros i els contres del reciclatge i de la reutilització de
recursos materials.
9. Fer servir assajos de laboratori relacionats amb la química ambiental, conèixer
què és una mesura de pH i com s’empra per controlar el medi ambient.

9.1. Formula assajos de laboratori per conèixer aspectes desfavorables del
medi ambient.
10. Analitzar i contrastar opinions sobre el concepte de desenvolupament
sosteniblei les seves repercussions per a l’equilibri mediambiental.
10.1. Identifica i descriu el concepte de desenvolupament sostenible. Enumera
possibles solucions al problema de la degradació mediambiental.
11. Participar en campanyes de sensibilització, en l’àmbit del centre educatiu,
sobre la necessitat de controlar l’ús dels recursos energètics o d’un altre tipus.
11.1. Aplica amb els companys mesures de control d’utilització dels recursos i hi
implica el mateix centre educatiu.
12. Dissenyar estratègies per donar a conèixer als companys i persones properes
la necessitat de mantenir el medi ambient.
12.1. Planteja estratègies de sostenibilitat en l’entorn del centre.
BLOC 3. RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I)
1. Analitzar la incidència de l’R+D+I en la millora de la productivitat i l’augment de la
competitivitat en el marc globalitzador actual.
1.1. Relaciona els conceptes de recerca, desenvolupament i innovació. Contrasta les
tres etapes del cicle R+D+I.
2. Investigar, argumentar i valorar sobre tipus d’innovació, ja sigui en productes o en
processos, valorant críticament totes les aportacions que s’hi fan ja sigui d’organismes
estatals o autonòmics o d’organitzacions de diversa índole.
2.1. Reconeix tipus d’innovació de productes basada en la utilització

de nous

materials, noves tecnologies, etc., que sorgeixen per donar resposta a noves
necessitats de la societat.
2.2. Enumera quins organismes i administracions fomenten l’R+D+I en

l’àmbit estatal i

autonòmic.
3. Recopilar, analitzar i discriminar informació sobre diferents tipus d’innovació en
productes i processos, a partir d’exemples d’empreses capdavanteres en innovació.
3.1. Precisa com la innovació és o pot ser un factor de recuperació econòmica d’un país.
3.2. Enumera algunes línies d’R+D+I que hi ha actualment per a les indústries
químiques, farmacèutiques, alimentàries i energètiques.
4. Empra adequadament les TIC per cercar, seleccionar i processar la informació en la
investigació o l’estudi que relacioni el coneixement científic aplicat a l’activitat
professional.

BLOC 4. PROJECTE D’INVESTIGACIÓ
1. Planejar, aplicar i integrar les destreses i les habilitats pròpies de treball científic.
1.1 Integra i aplica les destreses pròpies dels mètodes de la ciència.
2. Elaborar hipòtesis i contrastar-les a través de l’experimentació o l’observació i
l’argumentació.
2.1. Utilitza arguments i justifica les hipòtesis que proposa.
3. Discriminar i decidir sobre les fonts d’informació i els mètodes usats per obtenir-la.
3.1. Empra diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per elaborar i presentar
les seves investigacions.
4. Participar, valorar i respectar la feina individual i en grup.
4.1. Participa, valora i respecta la feina individual i de grup.
5. Presentar i defensar en públic el projecte d’investigació duit a terme.
5.1. Dissenya petits treballs d’investigació sobre un tema d’interès científic i
tecnològic, animals i/o plantes, els ecosistemes de l’entorn o l’alimentació i la nutrició
humana per presentar-los i defensar-los a l’aula.
5.2. Expressa amb precisió i coherència tant verbalment com per escrit les conclusions
de les seves investigacions.

6.2 Criteris de qualificació.
L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:
●

Proves o exàmens: Es farà un examen després de cada unitat o bloc
temàtic. Es realitzaran treballs i projectes durant tot el curs, l’avaluació de
les activitats s’inclouran dins l’apartat d’exàmens.

●

Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el
professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú, normalment el
dia de l'examen. Del quadern s’avaluaran els següents punts: presentació,
estructura, neteja i correcció de les activitats, correcció dels continguts i
resums, esquemes i dibuixos realitzats al llarg de la unitat.

●

Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la
feina realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de
l’alumne/a.

●

Treballs i activitats: Al llarg del curs es podran realitzar activitats i treballs,
en grup o individuals, que es puntuaran. En els treballs es tendran en
compte els continguts de la matèria, el format de presentació i l'ortografia.

●

Expressió oral: Es valorarà l'explicació de l'activitat que l'alumnat realitzi a
la pissarra i l'explicació dels treballs.

La nota de cada avaluació s'obtindrà segons els percentatges següents:

●

Exàmens

60%

Treballs, tasca diària i quadern

30%

Actitud i comportament

10%

Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats haurà de
ser igual o superior a 3.

* La correcció lingüística es valorarà mitjançant els exàmens i treballs a entregar
de la següent manera:
- Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes
d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.
- Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre
la nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres
mancances a nivell de redacció.
Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal
d’aconseguir millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.
6.3 Procediments d’avaluació.
Els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament – aprenentatge aplicats
seran els següents:
●

L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una
qualificació numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per
assegurar un bon aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer

mitjançant la revisió d’informacions del curs anterior, quan sigui possible,
juntament amb l’execució d’una prova inicial escrita.
●

Després de cada unitat didàctica el professor valorarà els resultats dels
exàmens, l'estat del quadern de l'alumne i la valoració de les tasques
diàries. En cas que es detectin mancances en algun alumne concret el
professor informarà els pares de l'alumne mitjançant qualsevol de les vies
que tenim a l'abast (agenda, telèfon, entrevista personal...) i s'intentarà
aconseguir la col·laboració per part de la família. També es valorarà la
possibilitat d'aplicar alguna mesura de reforç educatiu o, en darrera
instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada al seu nivell competencial. Si
les mancances es detecten en un grup d'alumnes el professor valorarà la
conveniència de fer canvis en la metodologia.

●

Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats
obtinguts i proposarà les mesures correctores que consideri oportunes per
millorar el rendiment del grup.

Dins de cada avaluació, en el cas que d'un examen s'obtingui una qualificació
inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts per a
poder fer mitjana.
Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtenguin una mitjana
final de les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan
la nota de cada avaluació sigui igual o superior a 4.

6.4 Criteris i procediments de recuperació.
JUNY
* Es farà una recuperació global al mes de juny per a les alumnes que duguin 2 o
més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès només una avaluació es
podrà recuperar aquesta.
* Consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs,
de manera que es mantindran els percentatges esmentats anteriorment.

SETEMBRE
●

Per als alumnes que no superin l'assignatura al juny hi haurà una
recuperació en el mes de setembre, que consistirà en una prova escrita
(60% de la nota final) i en l'entrega d'una feina d'estiu (40%).

6.5 Criteris de promoció i titulació.
Veure l’acord de claustre (PGA).
7. Ensenyaments globalitzats (transversalitat)
Des de la matèria de Ciències aplicades es treballarà la comprensió lectora,
l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual i les tecnologies de la
informació i la comunicació, així com l'educació cívica.
D'altra banda, el fet de treballar en equip, tal i com es fa habitualment en l'àrea
de ciències i en especial en els projectes de recerca de diferents unitats
didàctiques, permetrà fomentar el desenvolupament dels valors que promoguin la
igualtat efectiva entre homes i dones, així com la prevenció de qualsevol tipus de
actuació violenta.
D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte
i de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així
com evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que
suposin

discriminació.

Així,

també

es

treballarà

de

manera

transversal

l'aprenentatge de la prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els
àmbits de la vida personal, familiar i social, així com els valors que sustenten la
llibertat, la pau, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el
respecte als drets humans i a les persones amb discapacitat, i el rebuig a
qualsevol forma de violència.
L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin
desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la
iniciativa, la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític. La
realització de sortides on els alumnes puguin gaudir dels beneficis de l'activitat
física contribueixen a garantir una vida activa, saludable i autònoma. I en
aquestes sortides també es treballa l'educació i seguretat viàries, ja que en
sortides a peu o en bicicleta promouen el coneixement dels drets i deures dels
alumnes com a usuaris de les vies, el respecte per les normes i els senyals de

tràfic, la tolerància i l'empatia; tot amb la finalitat de prevenir els accidents de
tràfic i les seves seqüeles.

8. Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències. Tractament
de les competències clau a les matèries.
Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències:
a) Comunicació lingüística
La contribució de les ciències aplicades a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’adquisició i l’ús adequat del llenguatge de la ciència, imprescindible per
descriure fets i fenòmens del món natural.
— La comprensió de textos i informacions de caràcter científic bàsic i la distinció
de les idees essencials de les secundàries.
—

L’elaboració

d’exposicions

orals i escrites coherents i sintàcticament i

lèxicament correctes a l’hora de fer comentaris de textos científics, proposar
hipòtesis, argumentar proves, definir conceptes, etc.
— El manteniment d’una actitud favorable cap a la lectura mitjançant la utilització
de textos relacionats amb la ciència propers als interessos dels alumnes.
b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
La contribució de les ciències aplicades a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’aplicació del raonament matemàtic amb la finalitat de resoldre diversos
problemes relacionats amb la ciència.
— La comprensió de la informació presentada en format numèric o gràfic.
— L’organització i la representació de la informació utilitzant procediments
matemàtics.
— La comprensió dels conceptes científics i tècnics i de les teories científiques
bàsiques i el reconeixement de la recerca com una forma de construir el
coneixement al llarg de la història.
— La resolució de problemes relacionats amb el món natural.
—

La

utilització

del

mètode

científic amb la identificació de problemes,

l’observació, el contrast hipòtesis i les conclusions, amb l’objectiu de fer
prediccions i prendre decisions.

— La valoració del coneixement científic i la seva capacitat d’aportar millores a la
societat.
— La valoració crítica de l’impacte físic i social de les activitats humanes.
— La implicació en l’ús responsable dels recursos naturals, així com en la
conservació del medi ambient.
— La utilització i la manipulació d’eines tecnològiques (microscopis, lupes
binoculars, balances de precisió, sistemes electrònics diversos, etc.) per obtenir
informació o dades.
c) Competència digital
La contribució de les ciències aplicades a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’ús segur i crític de les TIC per al treball científic.
— La utilització de les TIC per obtenir, emmagatzemar, processar, presentar i
intercanviar informació relacionada amb la ciència.
— La utilització de les TIC perquè puguin interactuar professors amb alumnes i
alumnes entre si (aula virtual, Moodle, blogs, etc.).
— El desenvolupament de la capacitat de seleccionar la informació de manera
crítica considerant la fiabilitat de les fonts científiques de les quals prové.
d) Aprendre a aprendre
La contribució de les ciències aplicades a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— L’habilitat per iniciar l’aprenentatge i persistir-hi, per organitzar el propi
aprenentatge i per gestionar el temps i la informació de forma eficaç, ja sigui
individualment o en grups.
— La presa de consciència del mateix alumne sobre el que sap, així com sobre el
que ha d’aprendre.
— La determinació de les necessitats d’aprenentatge de l’alumne a fi d’esbrinar les
oportunitats disponibles per ser capaç de superar els obstacles i culminar
l’aprenentatge amb èxit.
— L’adquisició d’estratègies per planificar l’execució d’una tasca i per supervisar-la
i avaluar-la.
— L’adquisició, el processament i l’assimilació de nous coneixements i capacitats.
— La curiositat per aprendre basada en la percepció que l’alumne té de l’entorn.

e) Competències socials i cíviques
La contribució de la biologia i la geologia a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El coneixement de la dimensió social i ètica dels avenços científics i tecnològics i
dels debats que han sorgit sobre alguns d’aquests avenços, a fi que els alumnes
entenguin l’evolució de la humanitat i es formin com a ciutadans amb opinió
pròpia i capacitat per participar en les decisions que afecten la societat.
— L’avaluació de les conseqüències dels estils de vida, a fi d’assumir la
responsabilitat que comporten i exercir una ciutadania activa compatible amb els
principis del desenvolupament sostenible i el manteniment de la salut.
—

L’alfabetització

científica

i

tecnològica

per

adquirir

opinions

pròpies

i

fonamentades, per poder participar en les principals controvèrsies de la societat
actual.
f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
La contribució de les ciències aplicades a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El desenvolupament dels projectes amb responsabilitat, mostrant iniciativa i
creativitat, planificant-los adequadament i aprenent dels errors.
— La creativitat, la innovació i l’assumpció de riscs, així com l’habilitat per
planificar i gestionar projectes amb la finalitat d’assolir objectius.
g) Consciència i expressions culturals
La contribució de les ciències aplicades a aquesta competència es duu a terme
fomentant:
— El coneixement del patrimoni natural, la dimensió cultural de la ciència i
l’aportació de les diferents cultures a l’evolució del progrés de la humanitat.
— L’adquisició de recursos per dur a terme tasques amb pulcritud i criteri estètic.
— L’apreciació dels valors estètics i culturals del patrimoni natural.
— La valoració de la importància de les persones que han fet possible l’evolució
del pensament científic com a part de la cultura.

A continuació es concreta com es treballen les competències clau des de la
matèria de ciències aplicades a l’activitat professional de 4t d'ESO en el nostre
centre:

COMPETÈNCIA CLAU COM ES TREBALLA
Comunicació

Es treballa mitjançant:

lingüística

- La comprensió escrita de textos, esquemes, figures i
qüestions

relacionades

amb

les

diferents

unitats

didàctiques.
- La comprensió oral de les explicacions a classe (per part
del professor, companys, vídeos, lectures, etc.).
- L'expressió escrita en treballs, activitats, etc. Es valora
la
correcció ortogràfica i gramatical i la utilització del
vocabulari específic amb propietat.
- L'exposició oral de les activitats realitzades, ja siguin
petites tasques diàries o treballs més elaborats, de
manera individual o conjunta.
Competència

Es treballa mitjançant:

matemàtica i

- L'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives

competències

- L'elaboració de gràfics i taules per a representar dades

bàsiques en ciència i

sobre

diferents

tecnologia

interpretació.

variables,

així

com la seva

- La realització de càlculs matemàtics bàsics i l'aplicació
de fórmules senzilles.
- La utilització i manipulació d'eines tecnològiques
(microscopis,

lupes

binoculars,

balances

de

precisió, etc.) i l'aplicació del mètode científic
amb

l'objectiu

de

fer prediccions i prendre

decisions.
Competència digital

Es treballa mitjançant:
- La recerca, contrast i selecció d'informació de manera
crítica mitjançant diverses fonts i mitjans digitals.

-

La

utilització

produccions

d'eines digitals (TIC) per elaborar
escrites

(documents

de

text,

presentacions digitals...).
- L'elaboració de material digital amb aplicacions online
(Kahoot, Canva, Thinglink, Padlet, etc.).
- La utilització d'ordinadors personals/aula informàtica.
- L'ús de Google Classroom com aula virtual i eina per a
fomentar la comunicació entre professorat i alumnat.
Aprendre a aprendre Es treballa mitjançant:
- La presa de consciència per part de l'alumnat del què
sap i del què ha d'aprendre.
- El fet de potenciar l'organització del propi procés
d'aprenentatge i la gestió del temps en les feines
(autoregulació).
- La realització d'activitats d'autoavaluació de forma
responsable i la revisió conjunta (de vegades en equip)
de les proves escrites.
-

L'ús

d'habilitats

relacionades

amb

i
la

tècniques

d'aprenentatge

síntesi i organització de la

informació (mapes conceptuals, esquemes, etc.).
- Aplicació del treball cooperatiu.
Competències
socials i cíviques

Es treballa mitjançant:
- El coneixement dels avenços científics i de la seva
influència social i ètica, per tal d'aconseguir que els
alumnes siguin ciutadans actius amb opinió crítica.
- La valoració dels diferents estils de vida i de les seves
conseqüències
desenvolupament

per

tal

de

sostenible

i

promoure
hàbits

de

el
vida

saludables.
- Aplicació de treball en equips cooperatius.
Sentit d’iniciativa
i

esperit

emprenedor

Es treballa mitjançant:
- La realització de projectes on es fomenta la seva
responsabilitat,

iniciativa

individuals o en grup.

i

creativitat,

ja

siguin

- La planificació, en la mesura del possible, del seu propi
procés d'aprenentatge.
Consciència

i

expressions

Es treballa mitjançant:
- El coneixement del patrimoni natural, especialment el

culturals

més proper (zones humides de Maristany, s'Albufera
etc.) i la valoració positiva del seus valors estètics,
naturals i culturals.

9. Adaptacions necessàries per atendre l’alumnat NESE.
9.1. Plans d'actuació
Com ja he comentat anteriorment no hi ha cap de les tres hores setmanals
desdoblada amb un altre professor la matèria. Per això, es realitzarà sempre que
sigui possible en tot el grup classe, les pràctiques de laboratori que es puguin dur
a terme amb un grup elevat d’alumnes. També això dificultarà l’atenció
individualitzada de l’alumnat.
9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars
Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats
es realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva
problemàtica i d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn
emocional, etc.). Per als alumnes amb NEE, per als alumnes d'incorporació
tardana, en el cas que desconeguin les 2 llengües oficials, i/o per als alumnes amb
un desfasament curricular de 2 o més cursos i un nivell de competència que no els
permeti

assolir

els

objectius

de l'etapa, es faran adaptacions curriculars

significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la base per considerar si
l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura. A partir dels estàndards
d’aprenentatge marcats com a mínims per al seu nivell en aquesta programació
s'elaboraran els objectius adaptats que permetran decidir si supera la matèria o
no.
D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns
alumnes pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació,

realitzar adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el
model per a alumnat NO NESE elaborat pel centre.
En quan a les mesures individuals de suport es realitzaran les adaptacions no
significatives

i

significatives tenint en compte la relació d'alumnes NESE

proporcionada pel departament d'Orientació. D'altra banda, a mesura que es vagin
detectant dificultats en alumnes no diagnosticats com a NESE es derivaran a
Orientació per a la seva valoració i es realitzaran les adaptacions curriculars
necessàries.

10. Activitats complementàries i extraescolars.
Ciències Aplicades
Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat
1a Avaluació
1

Preu

d’ Octubre, visita Gratuïta

i

guiada per tota la zona peu

a

2na Avaluació

Preu

Febrer: dia 27

Gratuïta

Parc

Natural

de

Autocar gratuït,

de

Maristany,

S’Albufera: Taller de

subvencionat per

identificació

d’ocells

l’aigua

l’Ajuntament d’Alcúdia,

utilització

i

del

àrea medi ambient.

multiparamètric hídric.

Novembre: dia 13
Visita
juntament
tecnologia

a

AEMET
amb

Gratuïta
Autocar
gratuït,
subvencionat
per
l’Ajuntament

d’Alcúdia, àrea
medi ambient.

Durant tot el curs es duran a terme diferents visites, una cada mes, a la zona
humida de Maristany, per recullir dades dels diferents paràmetres físico-químics,
utilitzant el multiparamètric hídric i

també fer el recompte d’ocells de la zona,

utilitzant els prismàtics i les fitxes de classificació. Els alumnes anotaràn al seu
quadern de camp les dades preses i després les passaran a les graelles
corresponents del drive, per poder compartir-les amb els alumnes dels altres dos
centres d’Alcúdia, l’IES Alcúdia i la Nostra Senyora de la Consolació.
Les dades de les visites a Maristany per aquest curs escolar 2019-20 són:
23 i 24 d’octubre del 2019,
20 de novembre del 2019,
11 de desembre del 2019
22 de gener del 2010
19 de febrer del 2020
18 de març del 2020
22 d’abril del 2020
13 maig del 2020
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE 3r d'ESO PMAR

Curs 2019/20

Matemàtiques
1. Seqüenciació dels continguts

Continguts de 3r d’ESO PMAR
Bloc

Continguts
1. Planificació del procés de resolució de problemes.
2. Estratègies i procediments posats en pràctica: ús del
llenguatge apropiat (gràfic, numèric, algebraic), reformulació
del

problema,

resolució

de

subproblemes,

recompte

exhaustiu, inici per casos particulars senzills, recerca de
regularitats i lleis.
3. Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions
utilitzades, assignació d’unitats als resultats, comprovació i
interpretació de les solucions en el context de la situació,
recerca d’altres formes de resolució, etc.
4. Plantejament d’investigacions matemàtiques escolars en
1. Processos,
mètodes i actituds
en Matemàtiques.

contextos numèrics, geomètrics, funcionals, estadístics i
probabilístics.
5. Pràctica dels processos de matematització i modelització en
contextos de la realitat i en contextos matemàtics.
6. Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar
actituds adequades i afrontar les dificultats pròpies del treball
científic.
7.

Utilització

de

mitjans

tecnològics

en

el

procés

d’aprenentatge per:
a)Recollir dades de forma ordenada i organitzar-les.
b) Elaborar i crear representacions gràfiques de dades
numèriques, funcionals o estadístiques.
c) Facilitar la comprensió de propietats geomètriques o
funcionals i la realització de càlculs de tipus numèric,
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algebraic o estadístic.
d)

Dissenyar

simulacions

i

elaborar

prediccions

sobre

situacions matemàtiques diverses.
e)Elaborar informes i documents sobre els processos duits a
terme i els resultats i conclusions obtinguts; comunicar i
compartir, en entorns apropiats, la informació i les idees
matemàtiques.
1. Divisibilitat dels nombres naturals. Criteris de divisibilitat.
2. Nombres primers i composts. Descomposició d’un nombre
en factors primers.
3. Múltiples i divisors comuns a diversos nombres.
4. Màxim comú divisor i mínim comú múltiple de dos o més
nombres naturals.
5. Nombres negatius. Significat i utilització en contextos reals.
6. Nombres enters. Representació, ordenació en la recta
numèrica i operacions.
7. Fraccions en entorns quotidians. Fraccions equivalents.
8.
2. Nombres i
Àlgebra.

Comparació

de fraccions. Representació, ordenació i

operacions.
9. Nombres decimals. Representació, ordenació i operacions.
10. Relació entre fraccions i decimals. Conversió i operacions.
11. Potències de nombres enters i fraccionaris amb exponent
natural. Operacions.
12. Potències de base 10. Ús de la notació científica per a
representar nombres grans.
13.

Quadrats

perfectes.

Arrels

quadrades.

Estimació

i

obtenció d’arrels aproximades.
14. Jerarquia de les operacions.
15.

Càlculs

amb

percentatges

(mental,

manual,

amb

calculadora). Augments i disminucions percentuals.
16. Raó i proporció. Magnituds directament i inversament
proporcionals. Constant de proporcionalitat.
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17.

Resolució

de

problemes

en

què

intervengui

la

proporcionalitat directa o inversa o variacions percentuals.
18. Repartiments directament i inversament proporcionals.
19. Elaboració i utilització d’estratègies per al càlcul mental,
per al càlcul aproximat i per al càlcul amb calculadora o altres
mitjans tecnològics.
20. Iniciació al llenguatge algebraic.
21. Traducció d’expressions del llenguatge quotidià, que
representin situacions reals, a l’algebraic i a l’inrevés.
22. El llenguatge algebraic per generalitzar propietats i
simbolitzar relacions. Obtenció de fórmules i termes generals
basada en l’observació de pautes i regularitats. Valor numèric
d’una expressió algebraica.
23.

Operacions

amb

expressions

algebraiques

senzilles.

Transformació i equivalències. Identitats. Operacions amb
polinomis en casos senzills.
24. Equacions de primer grau amb una incògnita (mètodes
algebraic i gràfic) i de segon grau amb una incògnita (mètode
algebraic).

Resolució.

Interpretació

de

les

solucions.

Equacions sense solució. Resolució de problemes.
25. Sistemes de dues equacions lineals amb dues incògnites.
Mètodes algebraics de resolució i mètode gràfic. Resolució de
problemes.
1. Triangles rectangles. El teorema de Pitàgores. Justificació
geomètrica i aplicacions.
2. Semblança: figures semblants. Criteris de semblança. Raó
de semblança i escala.
3. Raó entre longituds, àrees i volums de cossos semblants.
3. Geomeria.

4. Políedres i cossos de revolució. Elements característics,
classificació. Àrees i volums.
5. Propietats, regularitats i relacions dels políedres.
6. Càlcul de longituds, superfícies i volums del món físic.
7.

Ús

d’eines

informàtiques

per

configuracions i relacions geomètriques.

estudiar

formes,
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1. Coordenades cartesianes: representació i identificació de
punts en un sistema d’eixos de coordenades.
2. El concepte de funció: variable dependent i

4. Funcions.

independent. Formes de presentació (llenguatge habitual,
,

gràfic, Fórmula).
1. Població i individu. Mostra. Variables estadístiques
2. Variables qualitatives i quantitatives.
3. Freqüències absolutes i relatives.
4. Organització en taules de dades recollides en una
experiència.
5. Diagrames de barres i de sectors. Polígons de freqüències.
6. Mesures de tendència central (mitjana, mediana i moda).

5. Estadística i
probabilitat.

7. Mesures de dispersió (recorregut).
8. Fenòmens deterministes i aleatoris.
9. Formulació de conjectures sobre el comportament de
fenòmens aleatoris senzills i disseny d’experiències per
comprovar-les.
10. Freqüència relativa d’un esdeveniment i la seva
aproximació a la probabilitat mitjançant la simulació o
l’experimentació.
11. Esdeveniments elementals equiprobables i no
equiprobables.

2. Objectius específics de l'àrea.
L’ensenyament de les matemàtiques en aquesta etapa té com a objectiu el
desenvolupament en els alumnes de les capacitats següents:
1. Reconèixer i valorar el paper que les matemàtiques tenen com a part integrant de
la cultura i, mitjançant les competències matemàtiques, analitzar tot tipus de
fenòmens relacionats amb la diversitat cultural, el medi, la salut, la justícia social, el
consum i altres, i actuar sempre de manera reflexiva, compromesa i crítica en tots els
àmbits de la vida.
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2. Progressar en l’adquisició d’habilitats de pensament matemàtic, com analitzar i
investigar, interpretar, formular i comunicar de manera matemàtica, usant les
representacions adequades, fenòmens i problemes en diferents contextos.
3. Identificar la possibilitat de matematització de situacions problemàtiques de la
realitat, plantejar i resoldre el problema mitjançant l’ús de les eines i els models
matemàtics adients, i interpretar les solucions en el context original.
4. Desenvolupar, en la manera d’afrontar els problemes de la vida quotidiana, actituds
i maneres inherents a l’activitat matemàtica, com la feina sistemàtica, la constància,
la reflexió sobre les decisions preses i els errors comesos o la capacitat de canviar el
punt de vista.
5. Desenvolupar una actitud positiva davant la resolució de problemes i les situacions
desconegudes, augmentar l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats, i
superar bloqueigs i inseguretats.
6. Emprar les eines tecnològiques adequades tant per fer diferents tipus de càlculs,
representacions i simulacions, com per cercar, analitzar i seleccionar informació,
elaborar documents propis i exposar-los o compartir-los, si és el cas, ja sigui per
resoldre situacions problemàtiques o per al mateix procés d’aprenentatge.
7. Adquirir i millorar tècniques de resolució de problemes, des de la lectura
comprensiva de l’enunciat i les estratègies de resolució fins a la revisió del procés
seguit, i incorporar al llenguatge les formes d’expressió que permetin explicar
raonadament aquest procés de manera clara i precisa.
8. Conèixer i emprar diferents tipus de nombres i les relacions i les operacions entre
ells per tractar aspectes de la realitat que siguin quantificables: recollir, transformar i
intercanviar informació i resoldre problemes de la vida diària, triant el tipus de càlcul i
l’estratègia adequats.
9. Valorar la importància de la mesura tant en la vida quotidiana com en l’àmbit
científic, i aplicar procediments (instruments, fórmules o algun altre) per obtenir
mesures de manera directa o indirecta i fer estimacions en diferents contextos.
10. Identificar, representar i analitzar situacions de canvi i de relacions, numèriques o
geomètriques, i reconèixer els patrons i les lleis generals que les regeixen, usant
diferents llenguatges: verbal, numèric, algebraic, gràfic i geomètric.
11. Reconèixer, descriure i analitzar figures planes i cossos geomètrics, identificar les
que són presents en l’entorn i emprar les seves propietats i relacions per interpretar
millor aquest entorn, resoldre problemes, gaudir de la bellesa que generen i
desenvolupar la creativitat i la imaginació.
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12. Fer servir tècniques de recollida d’informació i emprar les eines o els mètodes
estadístics apropiats per organitzar, analitzar i presentar aquestes dades o les que hi
hagi presents en diferents mitjans de comunicació, a fi de poder interpretar millor els
missatges, o donar les respostes adequades sobre les característiques d’una població.
13. Reconèixer situacions d’incertesa, i valorar i usar la probabilitat com a mesura
d’aquesta incertesa i per superar prejudicis habitualment associats a algunes
d’aquestes situacions.
14. Incorporar al vocabulari propi elements del llenguatge matemàtic per expressar-se
oralment i per escrit en contextos en què és necessària una comunicació correcta.
3. Orientacions metodològiques.
3.1 Mètodes i propostes didàctiques.
Es fomentaran els mètodes que impliquen desenvolupar la capacitat de resoldre
problemes, mètodes de recerca i d’investigació i l’ús habitual de les tecnologies de la
informació i la comunicació. Entre les activitats que s'empraran, cal destacar el
mètode d’aprenentatge basat en problemes, les explicacions col·lectives, les activitats
en grup petit, la feina individualitzada, i l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació per facilitar la interacció alumne/professor. Es treballarà a classe amb el
llibre de text i, a més, amb l'ús de material divers, que pot incloure fitxes, llibres de
consulta, unitats didàctiques, mapes, col·leccions de jocs, de problemes, etc. Ha de
potenciar-se l’autonomia de l’alumnat per consultar la biblioteca, cercar els materials
que precisa, llegir textos matemàtics, etc. El quadern de l’alumnat és important com a
material per a l’estudi del mateix alumne i com a element de referència del
professorat per a l’avaluació.
La història de les matemàtiques proporciona contextos adequats per introduir
alguns conceptes matemàtics i entendre les matemàtiques com una matèria no
tancada que ha anat evolucionant al llarg del temps. No es tracta de reconstruir totes
les passes que han anat fent els matemàtics, sinó de ser-ne conscients i d’aprofitar
determinats problemes i contextos històrics.
Els materials manipulables són un recurs didàctic important a l’ensenyament
secundari, que permetrà a l'alumnat, en gran quantitat de casos, relacionar conceptes
matemàtics

abstractes

amb

situacions

reals.

L’observació,

la

manipulació,

l’experimentació i l’exploració amb materials facilita l’apropament a certs conceptes
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matemàtics, i adquireix especial importància en els blocs de mesura, geometria i
atzar.
La generalització de l’ús de les calculadores en el món del treball i la vida diària,
com també el seu ús creixent en altres àrees curriculars, obliga a redefinir el concepte
de capacitat numèrica bàsica i els objectius en l’ensenyament del càlcul. Malgrat que
els algorismes clàssics de les operacions siguin necessaris, no té sentit dedicar una
gran part del temps de classe a realitzar càlculs llargs i repetitius que poden ser
realitzats amb calculadora. Convé dedicar aquest temps a desenvolupar una millor
comprensió del significat i les propietats de les operacions, a l’elaboració d’algorismes
alternatius, a la resolució de problemes, etc.
A més, i a causa del creixent ús que se’n fa, és necessari que els alumnes i les
alumnes aprenguin a emprar adequadament la calculadora, cosa que no tan sols
suposa saber com funcionen les tecles, sinó que exigeix analitzar críticament els
resultats, comprendre la grandària aproximada dels nombres, desenvolupar les
capacitats d’estimació i càlcul mental, arrodonir els resultats amb l’exactitud que
requereixi el context… Per una altra part, la calculadora constitueix per a molts
d’alumnes un element motivador i és un poderós instrument didàctic que facilita
l’exploració i la recerca d’opinions i regularitats, la investigació sobre relacions
numèriques, la introducció de nous conceptes, l’ús de la notació científica, etc. La
generalització i la comoditat de l’ús de les calculadores científiques han fet que el
paper de les taules trigonomètriques sigui cada vegada més marginal i, per tant, no
cal dedicar-los especial atenció.
L'ús de l’ordinador ofereix grans possibilitats didàctiques per la seva capacitat
d’emmagatzematge

i

representació

gràfica

de

la

informació,

de

simulació

d’experiències aleatòries, elaboració de gràfiques a partir d’una fórmula algebraica,
treball amb algoritmes de càlcul complicats, etc. A l’hora d’emprar-los, cal tenir en
compte, en qualsevol supòsit, la qualitat didàctica del programa i molt especialment
les possibilitats d’interaccions amb la màquina que ofereix a l’alumne.La metodologia
didàctica serà fonamentalment comunicativa, activa, participativa i adreçada a
l’assoliment dels objectius, especialment els aspectes més directament relacionats
amb les competències clau.
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3.2 Materials i recursos didàctics.
-

Llicència digital: Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats 3r
ESO. Ed. Anaya.

-

A més, tots els alumnes necessiten un quadern amb els fulls quadriculats i una
calculadora científica.

Altres materials:
-

Material audiovisual (pissarra digital, vídeos, pel·lícules, documentals).

-

Material TIC (ordinadors personals i programes informàtics interactius, aules
virtuals, recursos en xarxa)

4. Temporalització.

Temporalització 3r ESO PMAR
1a Avaluació
UD 1: Nombres naturals, enters i decimals
UD 2: Fraccions, potències i arrels
UD 3: Proporcionalitat i percentatges
2a Avaluació
UD 4: El llenguatge algebraic
UD 5: Equacions de primer i segon grau
UD 6: Sistemes d'equacions
3a Avaluació
UD 7: Estadística i probabilitat
UD 8: Geometria
UD 9: Funcions i gràfics
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5. Activitats i procediments d'ampliació i reforç.
Un aspecte molt important a considerar en les classes de Matemàtiques és el de
l’atenció a la diversitat. Els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat exigeixen una
atenció individualitzada. La planificació d’una activitat en l’aula ha d’atendre tant els
alumnes que tenen facilitat i aprenen ràpidament com aquells que tenen dificultats, de
manera que s’aconsegueixi el desenvolupament de les capacitats individuals de tots i
totes en funció de les seves possibilitats. Més que fer distintes matèries dins de la
mateixa classe, es tracta d’avançar sent conscients que no tots els alumnes arribaran
al mateix nivell d’aprofundiment ni de formalització en tots els temes. En aquest
sentit, el diagnòstic de la situació de partida de l'alumnat té un paper fonamental. Per
això, s’han de diversificar les eines d’avaluació per aconseguir una vertadera avaluació
formativa i diversa, tenint en compte els ritmes d’aprenentatge de cada persona.

5.1. Desdoblaments.
El grup de 3r d'ESO PMAR no té desdoblament perquè és tracta d'un grup poc
nombrós, en el qual un sol professor pot atendre perfectament les necessitats
específiques de cada alumne.

5.2. Mesures de reforç i ampliació.
El reforç s’ha d’entendre com una recuperació dels continguts més bàsics, que
permeti apropar-se tant com sigui possible al gran grup. El suport mutu entre els
alumnes pot ser igualment beneficiós per a tots. El reforç s’ha d’entendre com una
recuperació dels continguts més bàsics, que permeti apropar-se, tant com sigui
possible, al gran grup. El suport mutu entre els alumnes pot ser igualment beneficiós
per a tots. Com s'ha comentat, es realitzaran activitats de reforç al llarg de la unitat i
sempre abans de l'examen; mentre que les d'ampliació podran tenir en compte
aspectes transversals del currículum i atendre aquells alumnes que hagin assolit els
objectius i continguts de la unitat més ràpidament que la resta, mantenint així la seva
motivació.

6. Avaluació.
6.1. Criteris d'avaluació i Estàndards d'aprenentatge avaluables (EAA).
(EAA mínims en negreta)
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Criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge de 3r d’ESO PMAR
1. Expressar verbalment, de forma raonada, el procés seguit en la
resolució d’un problema.
BLOC 1.
Processos,

1.1. Expressa verbalment, de forma raonada, el procés seguit en la
resolució d’un problema, amb el rigor i la precisió adequats.

mètodes i

2. Utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de

actituds en

problemes, fent els càlculs necessaris i comprovant les solucions

Matemàtiques obtingudes.
2.1. Analitza i comprèn l’enunciat dels problemes (dades,
relacions entre les dades, context del problema).
2.2. Valora la informació d’un enunciat i la relaciona amb el nombre
de solucions del problema.
2.3. Fa estimacions i elabora conjectures sobre els resultats
dels problemes que s’han de resoldre, i en valora la utilitat i
l’eficàcia.
2.4.

Fa

servir

estratègies

heurístiques i processos de

raonament en la resolució de problemes, i reflexiona sobre
el procés de resolució de problemes.
3. Descriure i analitzar situacions de canvi per trobar patrons,
regularitats

i

lleis

matemàtiques

en

contextos

numèrics,

geomètrics, funcionals, estadístics i probabilístics, i valorar-ne la
utilitat per fer prediccions.
3.1.

Identifica

patrons,

regularitats

i lleis matemàtiques en

situacions de canvi en contextos numèrics, geomètrics, funcionals,
estadístics i probabilístics.
3.2. Empra les lleis matemàtiques trobades per fer simulacions i
prediccions sobre els resultats possibles, i en valora l’eficàcia i la
idoneïtat.
4. Aprofundir en problemes resolts plantejant petites variacions en
les dades, altres preguntes i altres contextos.
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4.1. Aprofundeix en els problemes una vegada resolts: revisant el
procés de resolució i les passes i les idees importants, analitzant la
coherència de la solució o cercant altres formes de resolució.
4.2. Es planteja nous problemes, a partir d’un de resolt: variant les
dades, proposant noves preguntes, resolent altres problemes
semblants, plantejant casos particulars o més generals d’interès,
establint connexions entre el problema i la realitat.
5. Elaborar i presentar informes sobre el procés, els resultats i les
conclusions obtingudes en els processos d’investigació.
5.1. Exposa i defensa el procés seguit, a més de les
conclusions

obtingudes,

utilitzant

diferents llenguatges:

algebraic, gràfic, geomètric i estadisticoprobabilístic.
6. Desenvolupar processos de matematització en contextos de la
realitat quotidiana (numèrics, geomètrics, funcionals, estadístics o
probabilístics) a partir de la identificació de problemes en situacions
problemàtiques de la realitat.
6.1. Identifica situacions problemàtiques de la realitat,
susceptibles de contenir problemes d’interès.
6.2. Estableix connexions entre un problema del món real i
el món matemàtic identificant els problemes matemàtics
subjacents i els coneixements matemàtics necessaris.
6.3. Usa, elabora o construeix models matemàtics senzills que
permetin

la

resolució

de

problemes

dins

el

camp

de

les

matemàtiques.
6.4. Interpreta la solució matemàtica del problema en el
context de la realitat.
6.5. Fa simulacions i prediccions, en el context real, per valorar
l’adequació i les limitacions dels models i proposa millores que
n’augmentin l’eficàcia.
7. Valorar la modelització matemàtica com un recurs per resoldre
problemes de la realitat quotidiana i avaluar l’eficàcia i les
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limitacions dels models emprats o construïts.
7.1. Reflexiona sobre el procés i obté conclusions sobre aquest i
sobre els resultats.
8. Desenvolupar i conrear les actituds personals inherents a la
tasca matemàtica.
8.1. Desenvolupa actituds adequades per al treball en
matemàtiques: esforç, perseverança, flexibilitat i acceptació
de la crítica raonada.
8.2. Es planteja la resolució de reptes i problemes amb la precisió,
la cura i l’interès adequats al nivell educatiu i a la dificultat de la
situació.
8.3. Distingeix entre problemes i exercicis, i adopta l’actitud
adequada per a cada cas.
8.4. Desenvolupa actituds de curiositat i indagació, i hàbits de
plantejar preguntes i cercar respostes adequades, tant en l’estudi
dels conceptes com en la resolució de problemes.
9.

Superar

bloqueigs

i

inseguretats

davant la resolució de

situacions desconegudes.
9.1.

Pren

problemes,

decisions

en

els processos de resolució de

d’investigació

i

de

matematització

o

de

modelització, i en valora les conseqüències i la conveniència
per la senzillesa i la utilitat.
10. Reflexionar sobre les decisions preses i aprendre’n per a
situacions futures similars.
10.1. Reflexiona sobre els problemes resolts i els processos
desenvolupats, valora la potència i la senzillesa de les idees clau i
n’aprèn per a situacions futures similars.
11.

Emprar

les

eines

tecnològiques

adequades,

de

forma

autònoma, fent càlculs numèrics, algebraics o estadístics, elaborant
representacions

gràfiques,

recreant

situacions

matemàtiques
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mitjançant simulacions o analitzant amb sentit crític situacions
diverses que ajudin a comprendre conceptes matemàtics o a
resoldre problemes.
11.1. Selecciona eines tecnològiques adequades i les utilitza per
dur a terme càlculs numèrics, algebraics o estadístics quan la
dificultat d’aquests impedeix o no aconsella fer-los manualment.
11.2. Empra mitjans tecnològics per fer representacions gràfiques
de funcions amb expressions algebraiques complexes i n’extreu
informació qualitativa i quantitativa.
11.3. Dissenya representacions gràfiques per explicar el procés
seguit en la resolució de problemes, mitjançant la utilització de
mitjans tecnològics.
11.4.

Recrea

entorns

i

objectes

geomètrics

amb

eines

tecnològiques interactives per mostrar, analitzar i comprendre
propietats geomètriques.
12. Fer servir les tecnologies de la informació i la comunicació de
manera habitual en el procés d’aprenentatge, cercant, analitzant i
seleccionant informació rellevant a Internet o a altres fonts,
elaborant documents propis, fent-ne exposicions i argumentacions i
compartint-los en entorns apropiats per facilitar la interacció.
12.1. Elabora documents digitals propis (text, presentació, imatge,
vídeo, so...), com a resultat del procés de recerca, anàlisi i selecció
d’informació rellevant, amb l’eina tecnològica adequada i els
comparteix per discutir-los o difondre’ls.
12.2. Empra els recursos creats per fonamentar l’exposició oral dels
continguts treballats a l’aula.
12.3. Usa adequadament els mitjans tecnològics per estructurar i
millorar el seu procés d’aprenentatge recollint la informació de les
activitats, analitzant punts forts i febles del seu procés acadèmic i
establint pautes de millora.
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1. Utilitzar les propietats dels nombres racionals i decimals per
operar-hi, emprant la forma de càlcul i de notació adequada, per
BLOC 2.

resoldre problemes, i presentant els resultats amb la precisió

NOMBRES

requerida.

I
ÀLGEBRA.

1.1. Aplica les propietats de les potències per simplificar
fraccions en què els numeradors i els denominadors són
productes de potències.
1.2. Distingeix, en trobar el decimal equivalent a una fracció,
entre decimals finits i decimals infinits periòdics, i en aquest
cas indica el grup de decimals que es repeteixen o formen
període.
1.3. Expressa certs nombres molt grans i molt petits en
notació científica, hi opera, amb calculadora i sense, i els
utilitza en problemes contextualitzats.
1.4. Distingeix i empra tècniques adequades per fer aproximacions
per defecte i per excés d’un nombres en problemes
contextualitzats, i justifica els procediments.
1.5. Aplica adequadament tècniques de truncament i arrodoniment
en problemes contextualitzats, i reconeix els errors d’aproximació
en cada cas per determinar el procediment més adequat.
1.6. Expressa el resultat d’un problema, utilitzant la unitat de
mesura adequada, en forma de nombre decimal i l’arrodoneix si és
necessari amb el marge d’error o de precisió requerit, d’acord amb
la naturalesa de les dades.
1.7. Calcula el valor d’expressions numèriques de nombres enters,
decimals i fraccionaris mitjançant les operacions elementals i les
potències de nombres naturals i exponent enter aplicant
correctament la jerarquia de les operacions.
1.8. Empra nombres racionals i decimals per resoldre problemes de
la vida quotidiana i analitza la coherència de la solució.
2. Obtenir i manipular expressions simbòliques que descriguin
successions numèriques, i observar regularitats en casos senzills
que incloguin patrons recursius.
2.1. Calcula termes d’una successió numèrica recurrent usant la llei
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de formació a partir de termes anteriors.
2.2. Obté una llei de formació o fórmula per al terme general d’una
successió senzilla de nombres enters o fraccionaris.
2.3. Valora i identifica la presència recurrent de les successions en
la naturalesa i resol problemes associats.
3. Utilitzar el llenguatge algebraic per expressar una propietat o
relació donada mitjançant un enunciat, extreure’n la informació
rellevant i transformar-la.
3.1. Suma, resta i multiplica polinomis i expressa el resultat en
forma de polinomi ordenat, i els aplica a exemples de la vida
quotidiana.
3.2. Coneix i fa servir les identitats notables corresponents al
quadrat d’un binomi i una suma per diferència, i les aplica en un
context adequat.
4. Resoldre problemes de la vida quotidiana en els quals es
necessiti el plantejament i la resolució d’equacions de primer i
segon grau, sistemes lineals de dues equacions amb dues
incògnites, aplicant tècniques de manipulació algebraiques, gràfics
o recursos tecnològics, i valorar i contrastar els resultats obtinguts.
4.1. Resol equacions de segon grau completes i incompletes
mitjançant procediments algebraics i gràfics.
4.2. Resol sistemes de dues equacions lineals amb dues incògnites
mitjançant procediments algebraics o gràfics.
4.3. Formula algebraicament una situació de la vida quotidiana
mitjançant equacions de primer i segon grau i sistemes lineals de
dues

equacions

amb dues incògnites, les resol i interpreta

críticament el resultat obtingut.
1. Reconèixer i descriure els elements i les propietats
característiques de les figures planes, els cossos geomètrics
elementals i les seves configuracions geomètriques.
1.1. Coneix les propietats dels punts de la mediatriu d’un segment i
de la bisectriu d’un angle, i les empra per resoldre problemes
geomètrics senzills.
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1.2. Utilitza les propietats de la mediatriu i la bisectriu per resoldre
problemes geomètrics senzills.
1.3. Tracta les relacions entre angles definits per rectes que es
tallen o per paral·leles tallades per una secant i resol problemes
geomètrics senzills.
1.4. Calcula el perímetre i l’àrea de polígons i de figures circulars
en

problemes

contextualitzats

aplicant

fórmules

i

tècniques

adequades.
2. Utilitzar el teorema de Tales i les fórmules usuals per fer
BLOC 3.
GEOMETRIA.

mesures indirectes d’elements inaccessibles i per obtenir les
mesures de longituds, àrees i volums dels cossos elementals,
d’exemples presos de la vida real, de representacions artístiques
com pintura o arquitectura o de la resolució de problemes
geomètrics.
2.1. Divideix un segment en parts proporcionals a altres donats i
estableix relacions de proporcionalitat entre els elements homòlegs
de dos polígons semblants.
2.2. Reconeix triangles semblants i, en situacions de semblança,
empra el teorema de Tales per al càlcul indirecte de longituds en
contextos diversos.
3. Calcular (ampliació o reducció) les dimensions reals de figures
donades en mapes o plans, coneixent-ne l’escala.
3.1. Calcula dimensions reals de mesures de longituds i de
superfícies en situacions de semblança: plans, mapes, fotos aèries.
4. Reconèixer les transformacions que duen d’una figura a una altra
mitjançant moviments en el pla, aplicar aquests moviments i
analitzar dissenys quotidians, obres d’art i configuracions presents
en la naturalesa.
4.1. Identifica els elements més característics dels moviments en el
pla presents en la naturalesa, en dissenys quotidians o en obres
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d’art.
4.2.

Genera

creacions

pròpies

mitjançant

la

composició

de

moviments, emprant eines tecnològiques quan sigui necessari.
5. Interpretar el sentit de les coordenades geogràfiques i com
s’apliquen en la localització de punts.
5.1. Situa sobre el globus terraqüi equador, pols, meridians i
paral·lels, i és capaç d’ubicar un punt sobre el globus terraqüi
coneixent-ne la longitud i la latitud.
6. Identificar centres, eixos i plans de simetria de figures planes i
políedres.

1. Conèixer els elements que intervenen en l’estudi de les funcions
i la seva representació gràfica.
1.1. Interpreta el comportament d’una funció donada gràficament i
associa enunciats de problemes contextualitzats a gràfiques.
1.2. Identifica les característiques més rellevants d’una gràfica i les
BLOC 4.
FUNCIONS.

interpreta dins el seu context.
1.3. Construeix una gràfica a partir d’un enunciat contextualitzat i
descriu el fenomen exposat.
1.4. Associa raonadament expressions analítiques a funcions
donades gràficament.
2. Identificar relacions de la vida quotidiana i d’altres matèries que
es poden modelitzar mitjançant una funció lineal i valorar la utilitat
de la descripció d’aquest model i dels seus paràmetres per
descriure el fenomen analitzat.
2.1. Determina les diferents formes d’expressió de l’equació de la
recta a partir d’una de donada (equació punt-pendent, general,
explícita i per dos punts), n’identifica punts de tall i pendent, i la
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representa gràficament.
2.2. Obté l’expressió analítica de la funció lineal associada a un
enunciat i la representa.
3. Reconèixer situacions de relació funcional que necessiten ser
descrites

mitjançant

funcions

quadràtiques

i

calcular-ne

els

paràmetres i les característiques.
3.1. Representa gràficament una funció polinòmica de grau dos i en
descriu les seves característiques.
3.2. Identifica i descriu situacions de la vida quotidiana que puguin
ser modelitzades mitjançant funcions quadràtiques, les estudia i les
representa amb mitjans tecnològics quan sigui necessari.

UD.5.

1. Elaborar informacions estadístiques per descriure un conjunt de

ESTADÍSTI-C

dades mitjançant taules i gràfics adequats a la situació analitzada, i

AI

justificar si les conclusions són representatives per a la població

PROBABILI-T

estudiada.

AT.

1.1. Distingeix p
 oblació i m
 ostra, i justifica les diferències en
problemes contextualitzats.
1.2.

Valora

la

representativitat

d’una

mostra

a

través

del

procediment de selecció, en casos senzills.
1.3.

Distingeix

entre

variable

qualitativa,

variable

quantitativa discreta i variable quantitativa contínua, i en
posa exemples.
1.4. Elabora taules de freqüències, relaciona els diferents
tipus de freqüències i obté informació de la taula elaborada.
1.5. Construeix, amb l’ajuda d’eines tecnològiques si fos necessari,
gràfics estadístics adequats a diferents situacions relacionades amb
variables associades a problemes socials, econòmics i de la vida
quotidiana.
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2. Calcular i interpretar els paràmetres de posició i de dispersió
d’una variable estadística per resumir les dades i comparar
distribucions estadístiques.
2.1. Calcula i interpreta les mesures de posició (mitjana,
moda, mediana i quartils) d’una variable estadística per
proporcionar un resum de les dades.
2.2. Calcula els paràmetres de dispersió (rang, recorregut
interquartílic i desviació típica; càlcul i interpretació) d’una
variable estadística (amb calculadora i amb full de càlcul)
per comparar la representativitat de la mitjana i descriure
les dades.
3. Analitzar i interpretar la informació estadística que apareix en els
mitjans de comunicació, i valorar-ne la representativitat i la
fiabilitat.
3.1. Utilitza un vocabulari adequat per descriure, analitzar i
interpretar informació estadística dels mitjans de comunicació.
3.2. Empra la calculadora i mitjans tecnològics per organitzar les
dades,

generar

gràfics

estadístics

i

calcular

paràmetres

de

tendència central i dispersió.
3.3. Usa mitjans tecnològics per comunicar informació resumida i
rellevant sobre una variable estadística analitzada.
4. Estimar la possibilitat que passi un esdeveniment associat a un
experiment aleatori senzill, calculant-ne la probabilitat a partir de la
freqüència relativa, la regla de Laplace o els diagrames d’arbre, i
identificar els elements associats a l’experiment.
3.1. Identifica els experiments aleatoris i els distingeix dels
deterministes.
3.2. Calcula la freqüència relativa d’un esdeveniment mitjançant
l’experimentació.
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3.3. Fa prediccions sobre un fenomen aleatori a partir del càlcul
exacte de la seva probabilitat o l’aproximació d’aquesta mitjançant
l’experimentació.
4.1. Descriu experiments aleatoris senzills i enumera tots els
resultats possibles, basant-se en taules, recomptes o diagrames en
arbre senzills.
4.2. Distingeix entre esdeveniments elementals equiprobables i no
equiprobables.
4.3.

Calcula

la

probabilitat

d’esdeveniments

associats

a

experiments senzills mitjançant la regla de Laplace, i l’expressa en
forma de fracció i com a percentatge.

6.2. Criteris de qualificació 3r ESO PMAR
L'avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant:
●

Proves o exàmens:Es farà un examen després de cada unitat o bloc temàtic.

●

Quadern: Es revisarà com a mínim una vegada cada avaluació, però el
professor/a podrà demanar-ho sempre que ho trobi oportú. Del quadern
s’avaluaran els següents punts: presentació, estructura, neteja i correcció de
les activitats, correcció dels continguts i resums, esquemes i dibuixos realitzats
al llarg de la unitat.

●

Treball diari i observació dins l'aula: S’avaluarà a través del control diari la feina
realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà també l'actitud de l’alumne/a.

●

Entregues i presentacions de treballs: Poden ser treballs entregats en mà al
professor (informes de pràctiques de laboratori, treballs de recerca, etc.)
entregats de forma digital i/o amb una presentació pública davant els
companys.

●

També es valoraran les correccions a la pissarra, intervencions orals i la
participació i activitats al fòrum virtual. Els alumnes fan servir Google classroom
i es valoren les activitats, participació i aportacions.
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CURS 3r d'ESO PMAR

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació
Nombre mínim de parcials per avaluació

2

Exàmens, exercicis teòrics…

70%

Pràctica, entrega de quaderns, tasques…

20%

Actitud

10%

Correcció lingüística

*

* La correcció lingüística es valorarà mitjançant els exàmens i treballs a entregar de la
següent manera:
- Correcció ortogràfica: es descomptaran 0,25 punts per cada 10 faltes
d'ortografia, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota final.
- Expressió escrita: es descomptarà fins a un màxim de 0,5 punts sobre la
nota final per la incorrecta utilització del vocabulari específic i altres
mancances a nivell de redacció.
Amb tot, des de la nostra matèria es promourà l’hàbit de lectura per tal d’aconseguir
millorar en ambdós aspectes i no només penalitzar-ne els errors.

Per a poder fer mitjana, la nota de cada un dels apartats haurà de ser igual o
superior a 3.
En el cas que una unitat didàctica es desenvolupi seguint la metodologia de
treball per projectes l'avaluació de les activitats del projecte, el seu producte final i la
prova escrita s'inclouran dins l'apartat anterior d'Exàmens (70%).
Dins de cada avaluació, en el cas que d'un examen s'obtingui una qualificació
inferior a 3, el professor/a pot requerir la recuperació d'aquests continguts per a poder
fer mitjana.
Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtenguin una mitjana
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final de les notes de les tres avaluacions igual o superior a 5, sempre i quan la nota
de cada avaluació sigui igual o superior a 4.

RECUPERACIONS:
JUNY
* Es farà una recuperació global al mes de juny per als alumnes que duguin 2 o
més avaluacions suspeses. En el cas d'haver suspès només una avaluació es podrà
recuperar aquesta.
* Consistirà en una prova escrita i en l'entrega de les tasques pendents del curs, de
manera que es mantindran els percentatges esmentats anteriorment.
SETEMBRE
* Per als alumnes que no superin l'assignatura al juny hi haurà una recuperació en
el mes de setembre, que consistirà en una prova escrita (70% de la nota final) i en
l'entrega d'una feina d'estiu (30%).
6.3. Procediments d'avaluació.
L’avaluació dels alumnes que cursen PMAR té com a referent fonamental les
competències, els objectius, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge
avaluables de la ESO, especificats en els apartats anteriors. Els procediments
d'avaluació del procés d'ensenyament – aprenentatge aplicats seran els següents:
• L’avaluació inicial consistirà en un recull d’informacions, no en una
qualificació numèrica, i serà relativa als coneixements previs requerits per
assegurar un bon aprenentatge del que s’ha programat. Es pot fer mitjançant la
revisió d’informacions del curs anterior, quan sigui possible, juntament amb
l’execució d’una prova inicial escrita (individual o en grup).
• Després de cada unitat didàctica el professor valorarà els resultats dels
exàmens, l'estat del quadern de l'alumne i les tasques diàries. En cas que es
detectin mancances en algun alumne concret el professor informarà els tutors
de l'alumne mitjançant qualsevol de les vies que tenim a l'abast (agenda,
telèfon, entrevista personal...) i s'intentarà aconseguir la col·laboració per part
de la família. També es valorarà la possibilitat d'aplicar alguna mesura de reforç
educatiu o, en darrera instància, fer-li a l'alumne una ACI adequada al seu

IES Port d'Alcúdia
nivell

competencial

(sempre

amb

l'assessorament

del

departament

d'Orientació). Si les mancances es detecten en un grup d'alumnes el professor
valorarà la conveniència de fer canvis en la metodologia.
• Després de cada avaluació el professor farà un anàlisi dels resultats
obtinguts i proposarà les mesures correctores que consideri oportunes per
millorar el rendiment.

6.4. Criteris i procediments de recuperació de pendents.
Recuperació de Matemàtiques de 1r ESO
- En el cas que un alumne dugui l'assignatura de Matemàtiques de 1r d’ESO pendent
la podrà recuperar de les formes següents:
* Si aprova totes les avaluacions de la matèria de Matemàtiques de 3r d’ESO.
* En cas de no complir-se l'anterior, si aprova un examen de recuperació de pendent
(70% de la nota) i entrega un petit dossier de feina a la convocatòria ordinària (30%
de la nota).
* En cas de no recuperar l'assignatura, al mes de setembre hi ha una convocatòria
extraordinària per recuperar la matèria pendent amb les mateixes condicions que a la
convocatòria extraordinària (examen -70% de la nota- i feina d’estiu -30% de la
nota-).
Recuperació de Matemàtiques de 2n ESO
En el cas que un alumne dugui l'assignatura de Matemàtiques de 2n d’ESO pendent
les podrà recuperar de les formes següents:
* Si aprova totes les avaluacions de la matèria de Matemàtiques de 3r d’ESO.
* En cas de no complir-se l'anterior, si aprova un examen de recuperació de pendent
(70% de la nota) i entrega un petit dossier de feina a la convocatòria ordinària (30%
de la nota).
*En cas de no recuperar l'assignatura, al mes de setembre hi ha una convocatòria
extraordinària per recuperar la matèria pendent amb les mateixes condicions que a la
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convocatòria extraordinària (examen -70% de la nota- i feina d’estiu -30% de la
nota-).

6.5. Criteris de promoció.
En finalitzar el curs de tercer d'ESO l'equip docent és el que ha de prendre la
decisió sobre la promoció de curs dels alumnes. D'acord amb la normativa vigent, els
alumnes promocionen de curs si han superat totes les matèries cursades i quan
tinguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, sempre i quan no
siguin matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.
L’equip docent pot decidir la promoció excepcional d’un alume amb avaluació
negativa en tres matèries quan es donin conjuntament les condicions següents:
- Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament
matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.
- Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació
negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives
favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
- Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el
consell orientador a què fa referència l’article 18.5 de D34/2015.
Es pot autoritzar de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació
negativa

en

dues

matèries

que

siguin

matemàtiques

i

llengua

catalana

o

matemàtiques i llengua castellana de forma simultània quan l’equip docent consideri
que l’alumne pot seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de
recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica, i sempre que
s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell
orientador a què fa referència l’article 18.5 de D34/2015.
7. Elements globalitzats (transversalitat).
Des de la matèria de Matemàtiques es treballarà, la comunicació audiovisual i les
tecnologies de la informació i la comunicació, així com els diferents temes
transversals.
D'altra banda, es treballarà en grups cooperatius, cosa permetrà fomentar el
desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat efectiva entre homes i dones,
així com la prevenció de qualsevol tipus de actuació violenta.
D'igual manera, es treballaran els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i
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de no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, així com
evitar els comportaments i els continguts sexistes i els estereotips que suposin
discriminació. Així, també es treballarà de manera transversal l'aprenentatge de la
prevenció i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal,
familiar i social, així com els valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la
igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i a les
persones amb discapacitat, i el rebuig a qualsevol forma de violència.
L'enfocament de les diferents unitats permetrà fomentar activitats que permetin
desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, així com l'autonomia, la iniciativa,
la feina en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític.

8. Contribució de la matèria a l'adquisició de les competències. Tractament
de les competències clau.
La matèria de Matemàtiques contribueix especialment al desenvolupament de la
competència matemàtica, reconeguda per la Unió Europea com una competència clau.
Aquesta s’entén com l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic
amb l’objectiu de resoldre diversos problemes en situacions quotidianes; en concret,
seguint la classificació del marc teòric de PISA, engloba les capacitats següents:
comunicar, matematitzar, representar, raonar i argumentar, idear estratègies per
resoldre problemes, emprar eines matemàtiques i utilitzar el llenguatge simbòlic,
formal i tècnic i les operacions. A més, el desenvolupament matemàtic ajuda a
adquirir la resta de competències.
Per tant, les matemàtiques dins el currículum afavoreixen el progrés en l’adquisició de
la competència matemàtica a partir del coneixement dels continguts i el seu ampli
conjunt de procediments de càlcul, anàlisi, mesura i estimació dels fenòmens de la
realitat

i

de

les

seves

relacions,

com

a

instrument

imprescindible

en

el

desenvolupament dels individus i component essencial de comprensió, la modelització
i la transformació dels fenòmens de la realitat. D’altra banda, les matemàtiques
contribueixen a la formació intel·lectual dels alumnes, la qual cosa els permetrà
millorar tant en l’àmbit personal com en el social.
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Convé assenyalar que no totes les maneres d’ensenyar matemàtiques contribueixen
igualment a adquirir la competència matemàtica: l’èmfasi en la funcionalitat dels
aprenentatges, la seva utilitat per comprendre el món que ens envolta o la mateixa
selecció d’estratègies per resoldre un problema determinen la possibilitat real d’aplicar
les matemàtiques en diferents camps de coneixement o en diferents situacions de la
vida quotidiana.
La

resolució

fonamentals

de
en

problemes
el

procés

i

els

projectes

d’investigació

d’ensenyament-aprenentatge

de

constitueixen
les

eixos

matemàtiques.

L’habilitat de formular, plantejar, interpretar i resoldre problemes és una de les
capacitats essencials de l’activitat matemàtica, perquè permet a les persones emprar
els processos cognitius per abordar i resoldre situacions multidisciplinàries reals, fet
que resulta de màxim interès per al desenvolupament de la creativitat i el pensament
lògic. Per tant, les tècniques heurístiques que desenvolupa la resolució de problemes
constitueixen models generals de tractament de la informació i de raonament i
consoliden l’adquisició de destreses involucrades en la competència d’aprendre a
aprendre, com ara l’autonomia, la perseverança, la sistematització, la reflexió crítica i
l’habilitat per comunicar amb eficàcia els resultats del propi treball.
La incorporació d’eines tecnològiques com a recurs didàctic per aprendre i per resoldre
problemes contribueix a millorar la competència digital dels alumnes, de la mateixa
manera que la utilització dels llenguatges gràfic i estadístic ajuda a interpretar millor
la realitat expressada pels mitjans de comunicació. No és menys important la
interacció entre els diferents tipus de llenguatge: natural, numèric, gràfic, geomètric i
algebraic com a forma de lligar el tractament de la informació amb l’experiència dels
alumnes.
D’altra banda, les matemàtiques contribueixen a la competència de consciència i
expressions culturals, perquè el mateix coneixement matemàtic és expressió universal
de la cultura; en particular, la geometria és part integral de l’expressió artística de la
humanitat, que ofereix mitjans per descriure i comprendre el món que ens envolta i
per apreciar la bellesa de les estructures que ha creat.
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La matèria també contribueix a la competència en comunicació lingüística, quan es
llegeixen de forma comprensiva els enunciats i s’expressen tant oralment com per
escrit els processos duts a terme i els raonaments seguits, la qual cosa ajuda a
formalitzar el pensament. El mateix llenguatge matemàtic és, per ell mateix, un
vehicle de comunicació d’idees que destaca per la precisió en els termes i per la gran
capacitat per transmetre conjectures gràcies a un lèxic propi de caràcter sintètic,
simbòlic i abstracte.
En els processos de resolució i investigació s’involucren altres competències, com per
exemple el sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, quan s’estableix un pla de feina en
revisió i modificació contínua a mesura que es va resolent el problema; i les
competències socials i cíviques, quan s’implica una actitud oberta enfront d’opinions i
resolucions diferents.
A continuació es mostra com es treballen les competències clau des de l’assignatura
de Matemàtiques de 3r de PMAR en el nostre centre:

COMPETÈNCIA CLAU

COM LA TREBALLAM

Comunicació

-

lingüística

problemes, des de la lectura comprensiva de l’enunciat i

Adquirir

i

millorar

tècniques

de

resolució

de

les estratègies de resolució fins a la revisió del provés
seguit, i incorporar al

llenguatge

les

formes

d’expressió que permetin explicar raonadament aquest
procés

de

manera

clara

i

precisa.

Es

plantegen

problemes de la vida quotidiana i temàtica propera als
alumnes, s’analitzen articles de premsa amb contingut
matemàtic com ara estadístiques, percentatges, etc.
- Es proposen exercicis en què es fa necessari l’ús dels
diferents llenguatges: verbal numèric, algebraic, gràfic i
geomètric.
- Es potencia l’ús de la terminologia especifica en
alumnat. Es plantegen activitats específiques tipus nigul
de paraules, mots encreuats, murals, etc.
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Competència

- En el treball diari es persegueix el progrés en

matemàtica i

l’adquisició d’habilitats de pensament matemàtic, com

competències

analitzar i investigar, interpretar, formular i comunicar

bàsiques en ciència i

de manera matemàtica.

tecnologia

-

El

plantejament

d’exercicis

sistemàtics,

lúdics

i

problemes, la realització de murals, activitats de nigul
de paraules, la representació de gràfics, el tractaments
de dades i anàlisis de textos tècnics.
- També, es cerca valorar la importància de la mesura
tant en la vida quotidiana com en l’àmbit científic, i
aplicar procediments

(instruments, fórmules o algun

altre) per obtenir mesures de manera directa o indirecta
i fer estimacions en diferents contextos. Plantejament
d’activitats

en

què

es

necessària

l’aplicació

dels

coneixements geomètrics i les relacions entre mesures.
Competència digital

- Emprar eines tecnològiques adequades tant per fer
diferents

tipus

de

càlculs,

representacions

i

simulacions, com per cercar, analitzar i seleccionar
informació, elaborar documents propis i exposar-los o
compartir-los, si és el cas, ja sigui per resoldre
situacions

problemàtiques

o per al mateix procés

d’aprenentatge.
- Es fan servir les tauletes, els netbooks i els ordinadors
de l’aula d’informàtica per accedir als recursos digitals
(llibre digital, enllaços al classroom i kahoot). Es fan
servir els fulls de càlcul de programari lliure per a la
recollida d’informació i la representació de dades i el
Geogebra com a calculadora i representació de funcions.
Aprendre a aprendre

- Desenvolupar, en la manera d’afrontar els problemes
de la vida quotidiana, actituds i maneres inherents a
l’activitat

matemàtica, com la feina sistemàtica, la

reflexió sobre les decisions preses i els errors comesos o
la capacitat de canviar el punt de vista.
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- Es fomenta la proposta d’activitats que permetin a
l’alumne treballar el seu esperit crític. Es proposa la
co-avaluació i

l’auto-avaluació a més de l’avaluació

professor-alumne.
- En el curs de les sessions es donen petits debats que
fomenten la participació i reflexió dels alumnes envers
diferents

formes

de

plantejament

i

resolució

de

problemes de la vida quotidiana.
- Es resolen els exercicis a la pissarra i és l’alumne el
que ha de trobar les seves errades per avançar en
l’aprenentatge.
Competències

-

Identificar

la

possibilitat

de

matematització

de

socials i cíviques

situacions problemàtiques de la realitat, plantejar i
resoldre el problema mitjançant l’ús de les eines i els
models matemàtics adients, i interpretar les solucions
en el context original.
-Conèixer i emprar diferents tipus de nombres i les
relacions i les operacions entre ells per tractar aspectes
de

la

realitat

transformar

i

que

siguin

intercanviar

quantificables:
informació

i

recollir,
resoldre

problemes de la vida diària, triant el tipus de càlcul i
l’estratègia adequats. Entendre la presència de les
matemàtiques a la vida diària, fent incís en la seva
importància social per la seva presencia en múltiples
contextos.
Sentit d’iniciativa i

- Desenvolupar una actitud positiva davant la resolució

esperit emprenedor

de problemes i les situacions desconegudes, augmentar
l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats, i
superar bloqueigs i inseguretats.
- Reconèixer situacions d’incertesa, i valorar i usar la
probabilitat com a mesura d’aquesta incertesa i per
superar prejudicis habitualment associats a algunes
d’aquestes situacions.
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- Plantejant problemes de la vida real que es resoldran
tant en grup com de manera individual i utilitzant
tècniques com la classe invertida.
Consciència i

- Reconèixer i valorar el paper que les matemàtiques

expressions

tenen com a part integrant de la cultura i, mitjançant

culturals

les competències matemàtiques, analitzar tot un tipus
de fenòmens relacionats amb

la diversitat cultural, el

medi, la salut, la justícia social, el consum i altres, i
actuar sempre de manera reflexiva, compromesa i
crítica

en

d’estadística

tots
de

els

àmbits

de

la

vida.

L’anàlisi

temes actuals com poden ser la

violència de gènere, el desfasament salarial entre
homes i dones, o el nombre d’infectats de l’última
epidèmia de grip que es va catalogar al passat gener.
- Reconèixer, descriure i analitzar figures planes i
cossos geomètrics, identificar les que són presents en
l’entorn i emprar les seves propietats i relacions per
interpretar millor aquest entorn, resoldre problemes,
gaudir de la bellesa que generen i desenvolupar la
creativitat la imaginació.
- L’anàlisi de les proporcions

en edificis emblemàtics

i obres d’art. Posant cura a la importància de la
geometria i la proporció en el disseny, l’art i la natura.

9. Adaptacions necessàries per atendre l'alumnat NESE.
9.1. Plans d'actuació.
El grup de 3r PMAR es caracteritza per ser poc nombrós i per tenir un equip reduït
de professorat, considerem que aquest fet és el pla d’actuació més característic
d’aquest grup. Totes les hores de àmbit científic són impartides pel mateix professor
fet que facilita les activitats d’ensenyament / aprenentatge dels alumnes. El fet que
sigui un grup reduït amb moltes hores amb el mateix professor permet aconseguir una
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atenció més individualitzada per a tots els alumnes i fer seguiment dels alumnes amb
necessitats educatives especials.

9.2. Criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars.
Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) ja diagnosticats es
realitzen adaptacions curriculars no significatives en funció de la seva problemàtica i
d’acord amb els models del centre (dislèxia, TDAH, trastorn emocional, etc.). Per als
alumnes amb NEE, per als alumnes d'incorporació tardana, en el cas que desconeguin
les 2 llengües oficials, i/o per als alumnes amb un desfasament curricular de 2 o més
cursos i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l'etapa, es
faran adaptacions curriculars significatives. Els estàndards d'aprenentatge seran la
base per considerar si l'alumne té assolits els objectius de l'assignatura.
D’altra banda, si el professor detecta dificultats o mancances en alguns alumnes
pot decidir, amb el vist-i-plau i valoració del departament d’Orientació, realitzar
adaptacions curriculars no significatives a alumnes no NESE, seguint el model per a
alumnat NO NESE elaborat pel centre.

10. Activitats complementàries i extraescolars
Les activitats complementàries programades són les següents:
Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat
1a Avaluació

Preu

2a avaluació

Preu

4 febrer

Preu del bus

Experiències de

pendent de

matemàtiques:

confirmar

3a Avaluació

Preu

”Prohibit no
tocar”

També està es preveuen possibles sortides per a la realització de la recollida de dades
per al projecte de centre SOCLIMPACT-VENOM. Aquestes sortides es realitzaran a una
platja del municipi d’Alcúdia.

