
Situació d’aprenentatge matèria 1r d’ESO

Matèria Biologia i geologia

Títol/Pregunta Coneixem el nostre entorn?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar:

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.

6. Analitzar els elements d'un paisatge concret valorant com a patrimoni
natural i utilitzant coneixements sobre geologia i ciències de la Terra per
explicar la seva història geològica, proposar accions encaminades a la seva
protecció i identificar possibles riscos naturals.

Aquesta competència específica es connecta amb els següents descriptors
del Perfil de sortida: STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1,
CCEC1.

Criteri avaluació:

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.

6.1. Valorar la importància del paisatge com a patrimoni natural analitzant la
fragilitat dels elements que el formen.

6.2. Interpretar el paisatge analitzant els seus elements i reflexionant sobre
l'impacte ambiental i els riscos naturals derivats de determinades accions
humanes.

6.3. Reflexionar sobre els riscos naturals mitjançant l’anàlisi dels elements
del paisatge.
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Sabers bàsics:

- Els ecosistemes de l'entorn, els seus components biòtics i abiòtics i els tipus de relacions intraespecífiques i interespecífiques.
- La importància de la conservació dels ecosistemes, la biodiversitat i la implantació d'un model de desenvolupament sostenible.
- Les interaccions entre atmosfera, hidrosfera, geosfera i biosfera, el seu paper en la edafogènesis i en el modelatge del relleu i la seva importància per a la
vida.

Context/contextos: Escolar X Social X Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Com que a la primera i a la segona avaluació es fa una excursió a un indret natural de l’illa (platja, muntanya…), aprofitarem aquestes excursions per a
treballar els ecosistemes i el paisatge. Per tal d’introduir alguns sabers que es treballaran, primer de tot els alumnes visualitzaran un vídeo a casa i
contestaran a una sèrie de qüestions. Uns dies abans de la sortida, es xerrarà a classe de la importància de la conservació del medi natural i tot el que
l’integra. Es farà una dinàmica per tal de treballar hàbits de desenvolupament sostenible.

Instruccions i materials:

- Vídeo Edpuzzle.
- Dossier de material amb qüestions…
- Dispositiu digital amb accés a internet per dur a terme la recerca d’informació i el tractament de les dades.

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

1. Edpuzzle sobre els ecosistemes, els seus components biòtics i abiòtics i els tipus de relacions intraespecífiques i interespecífiques.
2. Dossier d’activitats relacionades amb els ecosistemes del nostre entorn 1.
3. Dossier d’activitats relacionades amb el paisatge del nostre entorn 1.
4. Edpuzzle sobre el modelat del relleu.
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5. Dossier d’activitats relacionades amb els ecosistemes del nostre entorn 2.
6. Dossier d’activitats relacionades amb el paisatge del nostre entorn 2.

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  formularis i bases d’orientació prèviament publicades i comentades.
També es farà un registre de les intervencions als debats o exposicions orals.


