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Matèria Física i Química

Títol/Pregunta Demana al Google Maps, quina carretera hem d’agafar per anar a la Lluna? (I) → Situació d’aprenentatge 2

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a

desenvolupar:

Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar Competència específica 5 a desenvolupar

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 2

Raonar amb solvència, usant el

pensament científic i les

destreses relacionades amb el

treball de la ciència, per a

aplicar-lo a l’observació de la

naturalesa i l’entorn, a la

formulació de preguntes i

hipòtesis i a la validació de les

mateixes a través de

l’experimentació, la indagació i la

cerca d’evidències.

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 3

Manejar amb propietat i solvència el flux d’informació en els

diferents registres de comunicació de la ciència com la nomenclatura

de compostos químics, l’ús del llenguatge matemàtic, l’ús correcte

de les unitats de mesura, la seguretat en el treball experimental, per

produir i interpretar informació en diferents formats i a partir de

fonts diverses.

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 4

Utilitzar de manera autònoma, crítica i eficient plataformes digitals i

recursos variats, tant per al treball individual com en equip,

consultant i seleccionant informació científica veraç, creant materials

en diversos formats i comunicant de manera efectiva en diferents

entorns d’aprenentatge, per fomentar la creativitat, el

desenvolupament personal i l’aprenentatge individual i social.

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 5

Treballar de manera col·laborativa en equips diversos, aplicant

habilitats de coordinació, comunicació, emprenedoria i repartiment

equilibrat de responsabilitats, per predir les conseqüències dels

avanços científics i la seva influència sobre la salut pròpia i

comunitària i sobre el desenvolupament mediambiental sostenible.

Criteri avaluació: 2.1 Criteri avaluació: 3.1 Criteri avaluació: 3.3 Criteri avaluació 4.1 Criteri avaluació 4.2 Criteri avaluació 5.1 Criteri avaluació 5.2

Formular i verificar hipòtesis com

a respostes a diferents

problemes i observacions,

manejant amb soltura el treball

experimental, la indagació, la

cerca d'evidències i el raonament

lògic i matemàtic.

Utilitzar i relacionar de manera

rigorosa diferents sistemes

d’unitats, amb l’ús correcte de la

seva notació i de les seves

equivalències, fent possible una

comunicació efectiva amb tota la

comunitat científica.

Emprar diferents formats per

interpretar i expressar

informació relativa a un procés

fisicoquímic concret, relacionant

entre si la informació que

cadascun d’ells conté i

extraient-ne el més rellevant

durant la resolució d’un

problema.

Interactuar amb altres membres

de la comunitat educativa a

través de diferents entorns

d’aprenentatge, reals i virtuals,

utilitzant de manera autònoma i

eficient recursos variats,

tradicionals i digitals, amb rigor i

respecte i analitzant críticament

les aportacions de tot el món.

Treballar de manera autònoma i

versàtil, individualment i en

equip, en la consulta

d'informació i la creació de

continguts, utilitzant amb criteri

les fonts i eines més fiables, i

rebutjant les menys adequades,

millorant així l’aprenentatge

propi i col·lectiu.

Participar de manera activa en la

construcció del coneixement

científic, evidenciant la presència

de la interacció, la cooperació i

l’avaluació entre iguals, millorant

el qüestionament, la reflexió i el

debat en aconseguir el consens

en la resolució d'un problema o

situació d'aprenentatge.

Construir i produir coneixements

a través del treball col·lectiu, a

més d’explorar alternatives per a

superar l’assimilació de

coneixements ja elaborats i

trobar moments per a l’anàlisi, la

discussió i la síntesi, obtenint

com a resultat l’elaboració de

productes representats en

informes, pòsters, presentacions,

articles, etc.
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Sabers bàsics:

● Variables cinemàtiques en funció del temps en els diferents moviments que pot tenir un objecte, amb o sense forces externes: resolució de situacions reals relacionades amb la física i l'entorn quotidià.

● Variables que influeixen en un moviment rectilini i circular: magnituds i unitats emprades. Moviments quotidians que presenten aquests tipus de trajectòria.

● Relació de la trajectòria d'un moviment compost amb les magnituds que el descriuen.

● Aprendre a usar les coordenades circulars en el lloc de les cartesianes en el MC

● Programari variat: full de càlcul, documents, tractament d’imatges, etc.

● Usar com a referència i actuar en conseqüència:

○ El mètode científic

○ El treball en Grup Cooperatiu

Context/contextos: Escolar x Social Personal x Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

● Utilitzarem l’observació directa (Mètode Científic)

● Crearem grups cooperatius de tres alumnes i revisaran els diferents tipus de moviment que

○ han estudiat

○ han vist

○ han sentit en fonts d’informació

Posada en comú

Instruccions i materials:

● Instruccions:

○ Estructura en forma de sessions on, cada sessió, demana

■ desenvolupar i completar uns objectius

■ generar uns productes

○ L’avaluació es fa

■ dels productes

■ del grup cooperatiu

● Materials: cintes elàstiques, pilota de tennis, cintes mètriques, programari variat, material d’oficina i el dispositiu electrònic (tablet o ordinador)

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.
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El producte consta de cinc tasques:

● Obtenir el material base d’on s’extreu la informació experimental

● Aplicar el mètode científic al problema plantejat i i elaborar un esquema

● Preparar el material visual a utilitzar com a suport de l’exposició oral

● Confeccionar un informe científic en forma de document

● i un producte final pensat per construir coneixement en forma de prova escrita

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

Durant la realització de les tasques s’heteroavaluarà, autoavaluarà i coavaluarà el funcionament i rendiment del Grup Cooperatiu i la qualitat de les tasques intermitges. D’aquesta manera es podran aplicar els canvis pertinents

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

L’avaluació final consistirà en un dossier que contindrà:

● L’esquema corresponent al Mètode Científic

● L’informe científic elaborat individualment per l’alumne/a

La transferència de coneixement es farà:

● Amb la prova escrita pensada per a construir coneixement

● Amb la Situació d’Aprenentatge 4, Demana al Google Maps, quina carretera hem d’agafar per anar a la Lluna? (II), on passarem d’estudi pràctic particular a Marc Teòric (nova llei) completant d’aquesta manera el cicle de

coneixement que ens mostra el Mètode Científic


