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Matèria Tècniques Experimentals

Títol/Pregunta Pots aturar de rodar que m’estàs marejant?

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

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 2

Dissenyar projectes d'investigació implementant les

estratègies pròpies de les diverses metodologies

científiques per resoldre problemes d’interès

científic i tècnic.

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 3

Dur a terme de manera col·laborativa els projectes d’investigació

dissenyats, afrontant els problemes generats durant l’experimentació,

per provar les hipòtesis plantejades.

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 4

Utilitzar les eines de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC)

a l’abast per automatitzar processos de mesura, interpretar les dades

experimentals obtingudes amb precisió i comunicar les conclusions de

les anàlisis dels resultats, processos i mètodes experimentals de forma

eficient.

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 6

Treballar de forma col·laborativa en equips

diversos, aplicant habilitats de coordinació,

comunicació, emprenedoria i repartiment

equilibrat de responsabilitats, tal com es dona

a la comunitat científica.

Criteri avaluació:

2.1

Criteri avaluació:

2.1

Criteri avaluació:

3.1

Criteri avaluació:

3.3

Criteri avaluació:
3.4

Criteri avaluació:
4.1

Criteri avaluació:
4.2

Criteri avaluació:
4.3

Criteri avaluació:
6.1

Criteri avaluació:
6.2

Plantejar preguntes,

realitzar prediccions i

formular hipòtesis que

intentin explicar

fenòmens del món

natural i que puguin

ser contrastades

utilitzant mètodes

científics.

Dissenyar

procediments

experimentals per a

l’estudi de fenòmens

naturals o productes

industrials, tenint en

compte totes les

variables implicades,

seleccionant els

instruments necessaris

per dur-los a terme i

organitzant la presa de

dades.

Manipular

correctament l’utillatge

i el maquinari de

laboratori i prendre

mesures de forma

acurada seguint les

normes de seguretat

establertes.

Interpretar i analitzar

els resultats d’un

projecte d’investigació

utilitzant, quan sigui

necessari, eines

matemàtiques i

tecnològiques, per

poder extreure

conclusions raonades i

fonamentades.

Comunicar els resultats

d’una investigació,

transmetent-los de

forma clara i rigorosa,

citant les fonts,

utilitzant la

terminologia i el format

adient (models, gràfics,

taules, vídeos,

informes, diagrames,

fórmules, esquemes,

símbols, continguts

digitals...) i responent

de manera

fonamentada a les

qüestions que puguin

sorgir durant el procés.

Recollir i organitzar les

dades de

l’experimentació,

manualment o de

manera automàtica

amb l’ús de sensors,

recopilant-la en arxius

digitals per a què

siguin tractades.

Analitzar les dades

resultants de

l’experimentació

obtenint la informació

rellevant i

expressant-la de forma

gràfica mitjançant el

programari a l’abast.

Contextualitzar,

explicar i presentar els

resultats obtinguts així

com difondre les

conclusions extretes a

partir de l’anàlisi fent

ús de les eines TIC.

Participar de manera

activa en la construcció

del coneixement

cientÍfic, gestionant el

treball de forma eficaç i

fent un bon ús del

temps disponible.

Promoure i dirigir el

treball en equip,

facilitant l’arribada a

acords, evidenciant la

importància de la

interacció positiva, la

cooperació i l’avaluació

entre iguals per assolir

el consens en la

resolució d’un

problema o situació

d’aprenentatge.
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Sabers bàsics:

● Plantejament d’hipòtesis, preguntes, problemes i conjectures que es puguin resoldre emprant el mètode científic.

● Disseny, planificació i realització d’experiències científiques de laboratori o de camp.

● Manipulació de l’utillatge, productes de laboratori, aparells, eines i maquinària utilitzats en els laboratoris de ciències experimentals i al taller de tecnologia.

● Normes de seguretat i ús de reglaments i normatives pertinents.

● Realització de mesures amb diferents aparells i instruments, tant analògics com digitals.

● Mètodes per a l’anàlisi de resultats utilitzant representacions gràfiques, càlculs numèrics, eines estadístiques o tractament informàtic i comparació amb els resultats teòrics.

● Càlcul, expressió i interpretació d’errors.

● Estratègies de comunicació i argumentació de projectes o resultats en distints formats (informes, vídeos, gràfics, pòsters, presentacions).

● Estratègies de col·laboració i de cooperació en equips experimentals.

Context/contextos: Escolar x Social Personal x Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

● Però aquesta pràctica no la vàrem fer? Iniciar una discussió sobre si aquesta pràctica la feren o no fa una anys.

● 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

● Què ens aporta el taller de tecnologia?

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: varilles, boles de diferent material (ping-pong, de vidre, d’acer …), un mòbil per fer mesures de temps, llistons de fusta, transportador d’angles i material divers de fusteria
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Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

La situació d’aprenentatge consta de quatre tasques o fases:

● Dissenyar i construir una estructura de pla inclinat graduable en alçada i/o angle

● Experiment 1: dissenyar un experiment que ens permeti averiguar quin tipus de moviment fa la bola

Realitzar el corresponent tractament de les dades i extreure conclusions

● Experiment 2: dissenyar un experiment que ens permeti conèixer l’energia cinètica que té la bola al final de la rampa i l’energia potencial que té a dalt de la rampa:

○ Elegir les variables a mesurar i les expressions matemàtiques que s’utilitzaran.

○ Minimitzar l’error de les mesures amb l’instrumental de què es disposa

○ Utilitzar el valor de la gravetat com a paràmetre de control

○ Repetir l’experiment amb boles de diferents masses

Realitzar el corresponent tractament de dades i conclusions

● Discutir si falta energia i on és. Estudiar el cas per arribar a conclusions. Poden no ser fiables els nostres resultats?

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 o modificacions pertinents

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

L’avaluació final consistirà en un portfoli que contindrà:

● El disseny i construcció del pla inclinat (fotografies, dissenys, esquemes …)

● Dos esquemes corresponent al Mètode Científic emplenats, revisats i, si cal, rectificats:

○ un per l’experiment 1

○ un segon per l’experiment 2

● L’informe científic de cada un dels dos experiments

● La prova escrita pensada per a construir coneixement:

○ La importància de l’error experimental alhora de validar o no validar les conclusions d’un experiment

○ Esquema de tota la Situació d’Aprenentatge indicant i explicant els punts clau


