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Matèria BIOLOGIA I GEOLOGIA

Títol/Pregunta 02. Com dóna el cacauet energia al múscul?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 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
avaluantla 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
biològiques.
Aquesta competència específica es connecta amb
els següents descriptors del Perfil de sortida:
CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2,
CPSAA3, CE3.

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,

2.1. Resoldre qüestions sobre biologia i geologia
localitzant, seleccionant i organitzant informació
de distintes fonts i citant-les correctament.

3.3. Dissenyar l'experimentació, la presa de  dades i
l'anàlisi de fenòmens bio/geo de manera que permetin
respondre a preguntes i contrastar una hipòtesi
plantejada.
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diagrames, fórmules, esquemes, símbols,
continguts digitals...)
1.3. Analitzar i explicar fenòmens biològics i geològics
representant-los mitjançant models i diagrames,
utilitzant, quan sigui necessari, els passos del disseny
d'enginyeria (identificació del problema, exploració,
disseny, creació, avaluació i millora).

Sabers bàsics:

- Funció de nutrició: Visió general, la seva importància i aparells que hi participen. Anatomia i fisiologia bàsiques dels aparells digestiu, respiratori,
circulatori i excretor

- 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.
- Nutrició, alimentació i salut: Els nutrients, els aliments i hàbits alimentaris saludables.
- Característiques i elements propis d’una dieta saludable i la seva importància.
- Trastorns de la conducta alimentària.

Context/contextos: Escolar x Social x Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Es farà una pluja d’idees sobre la nutrició, d’aquesta manera s’introduirà la temàtica i es podrà comprovar què coneixen. En grups faran una definició dels
conceptes bàsics de la nutrició (nutrient, aliment, dieta, nutrició, aparells relacionats…) i ho presentaran a la resta de la classe.
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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. Fitxa en grup on han d’explicar diferències entre aliment, nutrient, dieta i alimentació.
2. Elaborar “el plat saludable”, per tal de conèixer els aliments i la seva proporció saludable.
3. Construir una piràmide dels aliments i l’activitat física, que ens permet observar el que necessitem per un estil de vida més saludable.

Esquema explicatiu dels aparells relacionats amb la nutrició.
4. Lectura compartida sobre els trastorns alimentaris. Després es respondran unes preguntes i es farà un debat.
5. Pràctica al laboratori. Imitam el procés digestiu i al final en grup presenten un dossier sobre la pràctica.
6. Pòster aparell digestiu. El producte final de la situació d’aprenentatge és un pòster amb totes les parts del sistema digestiu i les

funcions que permeten explicar la pregunta inicial. Es farà una exposició oral a l’aula per grups.

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.
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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.


