
Situació d’aprenentatge matèria
1r BATXILLERAT

Matèria Biologia, geologia i ciències ambientals

Títol/Pregunta S’hauria d’instal·lar un parc eòlic a la costa NE de Mallorca?

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 aquests amb precisió i
utilitzant diferents formats per
analitzar processos, mètodes,
experiments o resultats de les
ciències biològiques, geològiques i
mediambientals.

Aquesta competència específica es
connecta amb els següents
descriptors: CCL1, CCL2, CP1,
STEM4, CPSAA4, CCEC3.

2. Localitzar i utilitzar fonts fiables,
identificant, seleccionant i
organitzant informació, avaluant-la
críticament i contrastant la seva
veracitat, per resoldre preguntes
plantejades relacionades amb les
ciències biològiques, geològiques i
mediambientals de manera
autònoma.

Aquesta competència específica es
connecta amb els següents
descriptors: CCL3, CP1, STEM4,
CD1, CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA5.

3. Dissenyar, planejar i desenvolupar
projectes de recerca seguint els
passos de les metodologies
científiques, tenint en compte els
recursos disponibles de manera
realista i buscant vies de
col·laboració, per indagar en
aspectes relacionats amb les ciències
biològiques, geològiques i
mediambientals.

Aquesta competència específica es
connecta amb els següents
descriptors: CCL5, STEM1, STEM2,
STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3.

5. Dissenyar, promoure i executar
iniciatives relacionades amb la
conservació del medi ambient, la
sostenibilitat i la salut, basant-se en
els fonaments de les ciències
biològiques, geològiques i
ambientals, per fomentar estils de
vida sostenibles i saludables.

Aquesta competència específica es
connecta amb els següents
descriptors: CCL1, STEM2, STEM5,
CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.2. Comunicar informacions o
opinions raonades relacionades amb
els sabers de la matèria o amb

2.1. Plantejar i resoldre qüestions
relacionades amb els sabers de la
matèria localitzant i citant fonts

3.1. Plantejar preguntes, realitzar
prediccions i formular hipòtesis que
puguin ser respostes o contrastades

5.1. Analitzar les causes i
conseqüències ecològiques, socials i
econòmiques dels principals
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treballs científics transmetent-les de
manera clara i rigorosa, utilitzant la
terminologia i el format adequats
(models, gràfics, taules, vídeos,
informes, diagrames, fórmules,
esquemes i símbols, entre altres) i
eines digitals.

1.3. Argumentar sobre aspectes
relacionats amb els sabers de la
matèria defensant una postura de
forma raonada i amb una actitud
oberta, flexible, receptiva i
respectuosa davant l'opinió dels
altres.

adequades i seleccionant,
organitzant i analitzant críticament la
informació.

2.2. Contrastar i justificar la veracitat
de la informació relacionada amb els
sabers de la matèria utilitzant fonts
fiables i adoptant una actitud crítica i
escèptica cap a informacions sense
una base científica com
pseudociències, teories
conspiratòries, creences infundades,
faules, etc.

utilitzant mètodes científics i que
intentin explicar fenòmens biològics,
geològics o ambientals.

3.2. Dissenyar l'experimentació, la
presa de dades i l'anàlisi de
fenòmens biològics, geològics i
ambientals i seleccionar els
instruments necessaris de manera
que permetin respondre a preguntes
concretes i contrastar una hipòtesi
plantejada tot minimitzant els biaixos
en la mesura que sigui possible.

problemes mediambientals des
d'una perspectiva individual, local i
global, concebent-los com a grans
reptes de la humanitat i basant-se en
dades científiques i en els sabers de
la matèria.

5.2. Proposar i posar en pràctica
hàbits i iniciatives sostenibles i
saludables a nivell local i argumentar
sobre els seus efectes positius i la
urgència d'adoptar-los basant-se en
els sabers de la matèria.

Sabers bàsics:

− El medi ambient com a motor econòmic i social: importància de l'avaluació d’impacte ambiental i de la gestió sostenible de recursos i residus. La relació
entre la salut mediambiental, humana i d’altres éssers vius: one health (una sola salut).

− La sostenibilitat de les activitats quotidianes: ús d'indicadors de sostenibilitat, estils de vida compatibles i coherents amb un model de desenvolupament
sostenible. Concepte de petjada ecològica.

− Iniciatives locals i globals per promoure un model de desenvolupament sostenible.

− El canvi climàtic: la seva relació amb el cicle del carboni, causes i conseqüències sobre la salut, l'economia, l'ecologia i la societat. Estratègies i eines per
afrontar-lo: mitigació i adaptació.

− Experiències científiques de laboratori o de camp: disseny, planificació i realització. Contrast d'hipòtesi. Controls experimentals.

− Estratègies per a la cerca d'informació, col·laboració, comunicació i interacció amb institucions científiques: eines digitals, formats de presentació de
processos, resultats i idees (diapositives, gràfics, vídeos, pòsters, informes i altres).
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− Mètodes d'anàlisis de resultats científics: organització, representació i eines estadístiques.

− Fonts fiables d'informació: cerca, reconeixement i utilització.

− Estratègies de comunicació científica: vocabulari científic, formats (informes, vídeos, models, gràfics i uns altres) i eines digitals.

− Estructura, dinàmica i funcions de l'atmosfera.

− Importància de la conservació de la biodiversitat.

Context/contextos: Escolar x Social x Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Primer es contextualitzarà l’alumnat amb la següent situació: La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic s’està plantejant la construcció d’un parc eòlic a
la costa nord-est de Mallorca. Abans de procedir a la realització del projecte, primer demana l’opinió a diferents entitats, entre les quals es troba el nostre
centre. Al llarg d’aquesta situació d'aprenentatge, es realitzaran diferents tasques per tal de conèixer i analitzar de manera crítica els avantatges i els
inconvenients d’aquest projecte, i finalment prendre una decisió al respecte.
Tasca d’iniciació: es dividirà l’alumnat en grups cooperatius i es farà una lectura compartida de notícies d’actualitat relacionades amb la problemàtica
sorgida en altres llocs. Seguidament, es visualitzarà el vídeo denúncia contra el projecte de macro Parc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord i es contestaran
per grups cooperatius una sèrie de qüestions, i es farà un poc de debat sobre la possibilitat o no de dur a terme aquest projecte.

Instruccions i materials:

- Articles i vídeos d’actualitat sobre la problemàtica sorgida quan es volen instal·lar parcs eòlics a la costa.
- Dossier de material amb articles, gràfics, qüestions…
- Edpuzzle.
- 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).
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Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

1. A partir de la lectura dels diferents articles i de la visualització del vídeo, realitzar un DAFO d’equip que reflecteixi la visió global de la problemàtica i
aquells aspectes en els quals és necessari tenir més informació per poder prendre decisions.

2. Edpuzzle sobre contaminació atmosfèrica. Realització d’un mapa conceptual grupal on s’expliquin els principals gasos contaminants, accions que els
generen i conseqüències.

3. Anàlisi de gràfics sobre contaminació atmosfèrica a les Illes Balears per tal de conèixer les seves causes i veure com ha augmentat en els darrers
anys la problemàtica.

4. Reflexió sobre el canvi climàtic.
5. Elaboració d’una base de dades amb les principals fonts de referència sobre el canvi climàtic.
6. Escriure una llista amb les 10 dades més alarmants que evidencien el canvi climàtic i ordena-les de major a menor gravetat o impacte sobre el

planeta. Elaboració d'una campanya contra el negacionisme del canvi climàtic.
7. Pràctica de laboratori. Influència de la contaminació atmosfèrica en la germinació i creixement de les plantes..
8. Fer un estudi en base a criteris ambientals a partir d’entrevistes, recopilant dades. A partir les les diferents opinions,  analitzar la complexitat del

problema.
9. Realització d’un text argumentatiu sobre la instal·lació o no del parc eòlic.

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.

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.


