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Títol/Pregunta Viatge en el temps a la Mar d’Aral i al Delta de l’Ebre.  Es pot tornar enrere?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

3. Conèixer els principals desafiaments als quals
s'han enfrontat diferents societats al llarg del
temps, identificant les causes i conseqüències
dels canvis produïts i els problemes als quals
s'enfronten en l'actualitat, mitjançant el
desenvolupament de projectes de recerca i l'ús de
fonts fiables, per realitzar propostes que
contribueixin al desenvolupament sostenible.
Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: STEM3, STEM4, STEM5,
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1.

4. Identificar i analitzar els elements del paisatge i
la seva articulació en sistemes
complexos naturals, rurals i urbans, així com la
seva evolució en el temps, interpretant les causes
de les transformacions i valorant el grau d'equilibri
existent en els diferents ecosistemes, per
promoure la seva conservació, millora i
ús sostenible.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4,
CE1.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

3.1. Realitzar propostes que contribueixin a
l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible, aplicant mètodes i projectes de
recerca, incidint en l'ús de mapes i altres
representacions gràfiques, així com de mitjans
accessibles d'interpretació d'imatges.

3.2 Entendre i afrontar, des d'un enfocament
ecosocial, problemes i desafiaments passats,
actuals o futurs de les societats contemporànies
tenint en compte les seves
relacions d'interdependència i ecodependència.

4.1. Identificar els elements de l'entorn i
comprendre el seu funcionament com un
sistema complex per mitjà de l'anàlisi
multicausal de les seves relacions naturals i
humanes, presents i passades, valorant el grau
de conservació i d'equilibri dinàmic.
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Sabers bàsics:

- El global i el local. La recerca en Ciències Socials, l'estudi multicausal i l'anàlisi comparada de l'espai natural, rural i urbà, la seva evolució i els reptes del
futur. Anàlisi i interpretació de conceptes espacials: localització, escala, connexió i proximitat espacial.
-  Ubicació espacial: representació de l'espai, orientació i escales. Utilització de recursos digitals i interpretació i elaboració de mapes, esquemes, imatges i
representacions gràfiques. Tecnologies de la Informació Geogràfica (*TIG).
- Societat de la informació. Cerca, tractament de la informació, ús de dades en entorns digitals i avaluació de la fiabilitat de les fonts. El problema de la
desinformació. Ús específic del lèxic relatiu als àmbits històric, artístic i
geogràfic.
- Cultura mediàtica. Tècniques i mètodes de les Ciències Socials: anàlisi de textos, interpretació i elaboració de mapes, esquemes i síntesis, representació
de gràfics i interpretació d'imatges a través de mitjans digitals accessibles. Tecnologies de la informació geogràfica.
- Emergència climàtica: elements i factors que condicionen el clima i l'impacte de les activitats humanes. Mètodes de recollida de dades meteorològiques i
interpretació de gràfics. Riscos i catàstrofes climàtiques en el present, en el passat i en el futur. Vulnerabilitat, prevenció i resiliència de la població davant les
catàstrofes naturals i els efectes del canvi climàtic.

Context/contextos: Escolar x Social x Personal x Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

La situació d’aprenentatge s’inicia compartint amb l’alumne els objectius d’aprenentatge, formulats en forma de preguntes.

S’exposaran, a la vegada, els criteris d’avaluació, que permetran a l’alumnat ser partícip del seu procés d’aprenentatge.

Durant les primeres sessions, el professor els motivarà per tal de que s’involucrin i provocarà preguntes referents a la institució de la Unió Europea com
funcionament, estructura, representació,...

La proposta base sobre la qual s’estructura la present situació d’aprenentatge és la de mostrar el fràgil equilibri dels recursos naturals del planeta i la situació
d’emergència climàtica que l’alteració dels ecosistemes genera. Per a tal efecte, i a mode de presa de consciència, es cercarà la situació de dos
ecosistemes malmesos per l’activitat humana, el Delta de l’Ebre i la Mar d’Aral.
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Instruccions i materials:

Cadascun dels alumnes de 3r d’ESO disposa del seu propi dispositiu, a la vegada, a classe disposam d’un ordinador i un projector. Tot i que el protagonista
de l’aprenentatge serà el propi alumne, les explicacions teòriques dels sabers bàsics es realitzaran emprant el material propi elaborat pel professor i que es
troba a disposició del propi alumne al google classroom de la matèria.

En aquest sentit, emprarem el google classroom de la matèria per tal de seguir el procès d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne. Allà s’hauran de penjar
les tasques demandades dins els terminis establerts. A més, per a aquelles activitats que demanden autoavaluació, s’hi penjaran les rúbriques, tant de
forma teòrica, com a mode de qüestionari editable, el qual haurà de ser emplenat per l’alumne i formarà part del seu procés avaluatiu.

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

Tasca 1.
Elaboració i comentari d’un climograma

Elaboram un climograma en base a les dades de precipitació i temperatura
Aprenem a comentar el climograma en base als ítems tèorics.

Tasca 2. Tota vegada l’alumne ha pres consciència de la problemàtica dels recursos ambientals del planeta s’encetarà un debat que sobre “El
futur incert del delta de l’Ebre i la Mar d’Aral” Aquesta tasca es conclourà amb la configuració d’un. Grup d’experts. Analitzam els problemes i cercam
solucions

- Ubicació geogràfica
- Situació ambiental
- Problemàtica ambiental
- Futur

Tasca 3.
Per tal de fer front a l’emergència climàtica i, en base als objectius de desenvolupament sostenible faem un informe individual sobre la realitat ambiental
d’una zona de Mallorca:

- Descripció
- Exposició
- Visió crítica
- Cartografia
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Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

Retroacció a l’aula per part del professor durant el procés de realització de les diferents tasques i supervisió de les tasques encomanades.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

Avaluació formativa: recollida d’evidències a l’aula, propostes de millora al treball de l’alumne.

Avaluació formadora: l’alumne és capaç de regular el seu procés d’aprenentatge: errors, millores i ús de la rúbrica i la base d’orientació i
coavaluació dels altres alumnes. Rúbrica 1

Qualificació: Tasques lliurades al google classroom de l’assignatura.


