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Matèria Biologia i geologia

Títol/Pregunta És la Lluna la mina del futur?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a
desenvolupar:

Competència específica 2 a
desenvolupar:

Competència específica 3 a
desenvolupar:

Competència específica 4 a
desenvolupar:

1. Interpretar i transmetre informació
i dades científiques, argumentant
sobre ells i utilitzant diferents
formats, per analitzar conceptes i
processos de les ciències biològiques
i geològiques.

Aquesta competència específica es
connecta amb els següents
descriptors del Perfil de sortida:
CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2,
CD3, CCEC4.

2. Identificar, localitzar i seleccionar
informació, contrastant la seva
veracitat, organitzant-la i avaluant-la
críticament per resoldre preguntes
relacionades amb les ciències
biològiques i geològiques.

Aquesta competència específica es
connecta amb els següents
descriptors del Perfil de sortida:
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4,
CD5, CPSAA4.

3. Planificar i desenvolupar projectes
de recerca, seguint els passos de les
metodologies científiques i cooperant
quan sigui necessari, per indagar en
aspectes relacionats amb les ciències
geològiques i biològiques.

Aquesta competència específica es
connecta amb els següents
descriptors del Perfil de sortida:
CCL1, CCL2, STEM2, STEM3,
STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3.

5. Analitzar els efectes de
determinades accions sobre el medi
ambient i la salut, basant-se en els
fonaments de les ciències
biològiques i de la Terra, per
promoure i adoptar hàbits que evitin
o minimitzin els impactes
mediambientals negatius, siguin
compatibles amb un
desenvolupament sostenible i
permetin mantenir i
millorar la salut individual i
col·lectiva.

Aquesta competència específica es
connecta amb els següents
descriptors del
Perfil de sortida: STEM2, STEM5,
CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1,
CC3.
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Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1. Analitzar conceptes i processos
biològics i geològics interpretant
informació en diferents formats
(models, gràfics, taules, diagrames,
fórmules, esquemes, símbols,
pàgines web...), mantenint una
actitud crítica i obtenint conclusions
fonamentades.

1.2. Facilitar la comprensió i anàlisi
d'informació sobre processos
biològics i geològics o treballs
científics transmetent-la de manera
clara i utilitzant la terminologia i el
format adequats (models, gràfics,
taules, vídeos, informes, diagrames,
fórmules, esquemes, símbols,
continguts digitals...).

2.3. Valorar la contribució de la
ciència a la societat i la labor de les
persones dedicades a ella amb
independència de la seva ètnia, sexe
o cultura, destacant i reconeixent el
paper de les dones científiques i
entenent la investigació com una
tasca col·lectiva i interdisciplinària en
constant evolució.

3.1. Plantejar preguntes i hipòtesis i
intentar realitzar prediccions sobre
fenòmens biològics o geològics que
puguin ser respostes o contrastades
utilitzant mètodes científics.

3.3. Realitzar experiments i prendre
dades quantitatives o qualitatives
sobre fenòmens biològics i geològics
utilitzant els instruments, eines o
tècniques adequades amb correcció.

5.1. Relacionar amb fonaments
científics la preservació de la
biodiversitat, la conservació del medi
ambient, la protecció dels éssers vius
de l'entorn, el desenvolupament
sostenible i la qualitat de vida.

5.2. Proposar i adoptar hàbits
sostenibles analitzant d'una manera
crítica les activitats pròpies i alienes
a partir dels propis raonaments, dels
coneixements adquirits i de la
informació disponible.

Sabers bàsics:

- Hipòtesi, preguntes, problemes i conjectures: plantejament amb perspectiva científica.

- Estratègies per a la cerca d'informació, la col·laboració i la comunicació de processos, resultats o idees científiques: eines digitals i formats d’ús freqüent
en ciència (presentació, gràfica, vídeo, pòster, informe…).

- La resposta a qüestions científiques mitjançant l’experimentació i el treball de camp: utilització dels instruments i espais necessaris (laboratori, aules,
entorn…) de manera adequada.

- Mètodes d'observació i de presa de dades de fenòmens naturals.
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- La labor científica i les persones dedicades a la ciència: contribució a les ciències biològiques i geològiques i la importància social. El paper de la dona en la
ciència.

- Conceptes de roca i mineral: característiques i propietats.

- Estratègies de classificació de les roques: sedimentàries, metamòrfiques i ígnies. El cicle de les roques.

- Roques i minerals rellevants o de l'entorn: identificació.

- Usos dels minerals i les roques: la seva utilització en la fabricació de materials i objectes quotidians.

- Estructura bàsica de la geosfera.

- Les funcions de l'atmosfera i el seu paper essencial per a la vida en la Terra.

- Les causes del canvi climàtic i les seves conseqüències sobre els ecosistemes.

- La importància dels hàbits sostenibles (consum responsable, prevenció i gestió de residus, respecte al medi ambient…).

Context/contextos: Escolar X Social X Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Es durà a terme un KPSI en format quizizz. Els alumnes aniran contestant les preguntes individualment, d’aquesta manera s’introduirà la temàtica i es podrà
comprovar què coneixen. Després de contestar cada pregunta, ens aturarem i debatrem què han contestat, i hauran d’explicar als companys el que saben.
Després es farà un padlet on cada parella d’alumnes posarà un post-it amb informació sobre el sistema solar.
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Instruccions i materials:

- Articles i vídeos d’actualitat sobre la temàtica tractada.
- Dossier de material amb articles, esquemes, qüestions…
- Material de laboratori.
- Dispositiu digital amb accés a internet per dur a terme la recerca d’informació i el tractament de les dades.
- Programari per elaborar mapes conceptuals, infografies, cartells… (lucidchart, genially, canva).

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

1. Podem fer de talps i observar l’interior de la Terra? Dossier d’activitats de recerca per conèixer la geosfera, anàlisi de conceptes i processos, i
interpretació d’informació.

2. Laboratori: el cicle de les roques. Es formularan hipòtesi i s’experimentarà per comprovar el cicle de les roques.
3. Què en fem, de les roques i els minerals? Dossier d’activitats de recerca per valorar la importància del paisatge, reflexionar sobre com afecten les

accions humanes i els riscos naturals en aquest.
4. Lectura compartida i debat sobre la Lluna.
5. Planificació del viatge a la Lluna. En aquesta activitat es realitzarà una infografia, valorant l’organització grupal i la capacitat de transmetre

informació de manera molt visual.
6. Sortida-taller al caixaforum: Apollo 11. Dossier.
7. Planificació de la ruta per arribar a la Lluna. Capes de l’atmosfera.
8. Investigam la troposfera! Dossier d’activitats de recerca per conèixer la troposfera, anàlisi de conceptes i processos, i interpretació d’informació.

Centrant-nos amb la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic, proposant mesures de correcció i hàbits sostenibles.
9. Fes de meteoròleg per un dia! Realització de mapes d’isòbares i significatius. Fer un vídeo o presentació de la predicció del temps.
10. Investigam l’ozonosfera! Elaboració d’ecoconsells per tal de reduir la problemàtica del forat de la capa d’ozó.
11. Dones astronautes i geòlogues, el paper de la dona a la ciència. Lectura i debat.
12. La lluna. Visualització d’un vídeo i realització d’activitats relacionades amb aquest.
13. Minerals de la Lluna. Lectura d'un article de diari i resolució de qüestions relacionades amb l’article.
14. Còmic. El producte final de la situació d'aprenentatge és l’elaboració d’un còmic explicatiu del seu viatge, passant per les diferents capes i els seus

problemes ambientals.
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Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

Es supervisaran contínuament les activitats que duran a terme els alumnes, prestant especial atenció a les dinàmiques grupals, comprovant si tots
col·laboren, si sorgeixen conflictes… En aquelles activitats d’exposició o debat, es farà un registre de les aportacions de les intervencions orals de cada
alumne.
Es revisaran les tasques per tal que l’alumnat pugui millorar-les abans de lliurar-les. Una vegada corregides, l’alumne haurà d’analitzar a on s’ha equivocat i
indicar què hauria d’haver fet o posat.

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

Es valoraran els productes realitzats al llarg de la situació d'aprenentatge mitjançant rúbriques, prèviament publicades i explicades als alumnes, formularis i
bases d’orientació. També es farà un registre de les intervencions als debats o exposicions orals.


