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Matèria Biologia, geologia i ciències ambientals

Títol/Pregunta Per què trobam fòssils marins a la Serra de Tramuntana?

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 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.

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.

6. Analitzar els elements del registre geològic
utilitzant fonaments científics, per relacionar-los
amb els grans esdeveniments ocorreguts al llarg
de la història de la Terra i amb la magnitud
temporal en què es van desenvolupar

Aquesta competència específica es connecta amb
els següents descriptors: CCL3, CP1, STEM2,
STEM5, CD1, CPSAA2, CC4, CCEC1.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1. Analitzar críticament conceptes i processos
relacionats amb els sabers de la matèria
interpretant informació en diferents formats
(models, gràfics, taules, diagrames, fórmules,
esquemes...).

1.2. Comunicar informacions o opinions raonades

3.1. Plantejar preguntes, realitzar prediccions i
formular hipòtesis que puguin ser respostes o
contrastades utilitzant mètodes científics i que
intentin explicar fenòmens biològics, geològics o
ambientals.

3.2. Dissenyar l'experimentació, la presa de dades

6.1. Relacionar els grans esdeveniments de la
història terrestre amb determinats elements del
registre geològic i amb els successos que ocorren
en l'actualitat utilitzant els principis geològics
bàsics i el raonament lògic.

6.2. Resoldre problemes de datació analitzant
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relacionades amb els sabers de la matèria o amb
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.

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.

elements del registre geològic i fòssil i aplicant
mètodes de datació.

Sabers bàsics:

− El temps geològic: magnitud, escala i mètodes de datació. Problemes de datació absoluta i relativa.

− La història de la Terra: principals esdeveniments geològics.

− Mètodes i principis per a l'estudi del registre geològic: reconstrucció de la història geològica d'una zona. Principis geològics.

− La història de la vida en la Terra: principals canvis en els grans grups d'éssers vius i justificació des de la perspectiva evolutiva.

− Estructura, composició i dinàmica de la geosfera. Mètodes d’estudi directes i indirectes.

− Els processos geològics interns, el relleu i la seva relació amb la tectònica de plaques. Tipus de vores, relleus, activitat sísmica i volcànica i roques
resultants en cada un d’ells.

− Els processos geològics externs: agents causals i conseqüències sobre el relleu. Formes principals de modelatge del relleu i geomorfologia.ç

− Classificació i identificació de les roques: segons el seu origen i composició. El cicle litològic.

− La importància dels minerals i les roques: usos quotidians. La seva explotació i ús responsable.

− La importància de la conservació del patrimoni geològic.

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

− Mètodes d'anàlisis de resultats científics: organització, representació i eines estadístiques.
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− Estratègies de comunicació científica: vocabulari científic, formats (informes, vídeos, models, gràfics i uns altres) i eines digitals.

− 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).

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

Context/contextos: Escolar x Social x Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Primer es realitzarà un KPSI per tal d’introduir la temàtica i conèixer què saben els alumnes al respecte. Seguidament es farà una lectura compartida sobre
un article de diari, els alumnes realitzaran unes activitats relacionades amb la lectura.

Instruccions i materials:

- Articles i vídeos.
- Dossier de material amb mapes, gràfics, qüestions…
- Guió de pràctiques de laboratori.
- Material de laboratori.
- 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).

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

1. Visualització del vídeo. A partir d’aquest, fer un fris cronològic amb els fets més importants que varen tenir lloc al Precambrià.
2. Elaboració d’un fris cronològic del Fanerozoic.
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3. Les Illes Balears al Fanerozoic. Recerca d’imatges sobre l’evolució del continents i els oceans durant el Fanerozoic i situar on es trobarien les Illes
Balears en cada era o període. Indicar quin clima, flora i fauna característica tenien. Realitzar una infografia.

4. Realització d’un mapa conceptual sobre els mètodes de datació.
5. Edpuzzle sobre fòssils.
6. Activitats de mètodes de datació. (Talls geològics, mapes, meteorització…)
7. Taller: Fòssils, empremtes del passat. Museu Balear de Ciències Naturals
8. Edpuzzle del cicle de les roques. Elaboració d’un esquema sobre el tipus de roques que hi ha i quins processos les originen. Anomenar cada tipus de

roca en quins grups es divideix, posar un exemple de cada i els seus principals usos.
9. Pràctica de laboratori.
10. Origen de les illes. Lectura i resolució de qüestions.
11. Visualització vídeo. Elaboració d’un esquema sobre els tipus de roques que es troben a Menorca. Característiques i usos.
12. Realització d’un vídeo explicatiu de quan i com es va formar Mallorca, explicant les característiques més importants de cada època.

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.


