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Títol/Pregunta Quins compostos químics senzills  poden trobar a casa?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

-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
correctede les unitats de mesura, la seguretat en
el treball experimental, per produir i interpretar
informació en diferents formats i a partir de fonts
diverses.
Aquesta competència específica es connecta amb
els següents descriptors del perfil de sortida:
CCL1, CCL5, STEM4, CD2.

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.
Aquesta competència específica es connecta amb
els següents descriptors del perfil de sortida:
STEM3, CD1, CD3, CPSAA3.2, CE2.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

3.2. Nomenar i formular correctament substàncies
simples, ions i compostos químics inorgànics i
orgànics utilitzant les normes de la IUPAC, com a

4.2. Treballar de manera autònoma i versàtil,
individualment i en equip, en la consulta
d'informació
i la creació de continguts, utilitzant amb criteri les
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part d'un llenguatge integrador i universal per a
tota la comunitat científica.

fonts i eines més fiables, i rebutjant les menys
adequades, millorant així l'aprenentatge propi i
col·lectiu.

Sabers bàsics:

A. Enllaç químic i estructura de la matèria
- Desenvolupament de la taula periòdica: contribucions històriques a la seva elaboració actual i
importància com a eina predictiva de les propietats dels elements.

- Estructura electrònica dels àtoms després de l'anàlisi de la seva interacció amb la radiació
electromagnètica: explicació de la posició d'un element en la taula periòdica i de la similitud en les
propietats dels elements químics de cada grup.
- Teories sobre l'estabilitat dels àtoms i ions: predicció de la formació d'enllaços entre els elements,
representació d'aquests i deducció de quins són les propietats de les substàncies químiques.
Comprovació a través de l'observació i l'experimentació.
- Nomenclatura de substàncies simples, ions i compostos químics inorgànics: composició i
aplicacions en la vida quotidiana.

Context/contextos: Escolar X Social Personal x Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:
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-Cerca a casa difents productes químic que utlitzam a casa per la neteja o higiene. Sabre classificar los i anomenar-los
-Tenim un problema de salut, relacionat amb la presència de sulfits en els aliments i el metge ha
aconsellat reduir el consum de productes que contenen aquest compost, el qual es troba a molts
aliments que compram en el supermercat. Normalment s’empleen com a conservants i antioxidants.
Però com els puc identificar? Què són? Que passa si viatjo a un altra lloc? seguirà tot igual? sabré
els compostos que puc menjar?

-La finalitat de la situació d’aprenentatge és aplicar el mètode científic per tal de determinar quins
dels ingredients pot o no menjar la persona malalta. Serà necessari doncs, que l’alumne entengui el
concepte d’àtom, element, compost i la seva utilització en el món comercial, mitjançant el sistema
internacional de la IUPAC, que estableix les normes per anomenar i formular els diferents
compostos.

-Activitat de coneixements previs:
Grup classe: anotar els diferents conservants més freqüents en els aliments que tenen els productes
que consumeixen per berenar (sucs, panets...).

-Individual: presentar les possibles intoleràncies o al·lèrgies que tinguin a determinades substàncies.
-Petit grup: fer una recerca sobre el significat del compostos conservants i antioxidants E-XXX i què
significa aquesta nomenclatura. Es poden guiar mitjançant aquest video explicatiu , o via web1 o
web2.
-Acabades les activitats es farà una breu posada en comú del que s’ha trobat.

Instruccions i materials:

-Connexió a internet i dispositius electrònics.
-Envoltoris d’aliments i etiquetes.
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-Quadern, bolígraf, taula periòdica i calculadora.
-Material didàctic proporcionat pel professor.

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

Treballar en grup,
Realitza  recerca d’informació.
Estudiar la normativa IUPAC.

aproximadament 9 sessions de feina

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.
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Durant les sessions s’anotaran els comentaris durant els debats; comentaris escrits en les
produccions i orals en les tasques en gran grup o grup classe.
L’alumnat elaborarà un diari de classe on l’alumne anota algun compost que hagi après a formular
i nomenar, a més de la normativa IUPAC aplicada.
Les propostes dels alumnes són retornades als petits grups de treball, o si és el cas, individualment
amb les indicacions de millora en base a la normativa IUPAC al respecte.

Així mateix l’alumne anirà desenvolupant un mapa conceptual que relacioni els diferents tipus de
compostos a la natura i les normes a seguir per anomenar-los.
Per a la confecció del mapa conceptual, es pot donar un enfocament de visual thinking per tal
d’establir uns criteris de qualitat, en base a número de conceptes mínims, tipus d’elements visuals,
connectors, etc. Per a la retroacció serà important comparar el creixement cognitiu respecte de
l’activitat de coneixements previs.
Es revisarà tot el que s’ha après mitjançant la identificació final dels compostos de les diferents
etiquetes dels aliments més habituals.

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

L’avaluació final tindrà en compte les aportacions fetes pels alumnes als debats plantejats dins
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l’aula, l’elaboració de la Taula Periòdica, el quadern, el diari d’aula i el mapa conceptual.
S’emplearà una rúbrica d’avaluació que reculli tant els objectius d’aprenentatge com els criteris de
qualitat de les produccions. Serà el professor qui avaluarà si l’alumne ha assolit els objectius, ho
podrà fer observant el producte final ( mapa conceptual ) que presentarà l’alumne. Els ítems a
observar i les formes per fer-ho seran( relacionats amb els criteris d’avaluació):
3.2_ Interpretació de les etiquetes dels aliments: comprèn la informació que donen i la seva utilitat
en la presa de decisions sobre la idoneïtat de l’aliment. S’avaluarà tenint en compte les aportacions
als debats i la informació obtinguda de la recerca proposada i l’identificació final dels components
dels aliments mitjançant etiquetes. Es farà servir una rúbrica d’avaluació.
4.2_L’alumne és capaç de treballar de forma autònoma, i tracta amb rigurositat científica la
informació que capta. S’avaluarà tenint en compte les aportacions als debats i la informació
obtinguda de la recerca proposada. Es farà servir una rúbrica d’avaluació.
5.2_L’alumne és capaç de treballar de forma grupal, i tracta amb rigurositat científica la
informació que capta i debateix. S’avaluarà tenint en compte les aportacions consensuades als
debats. Es farà servir una rúbrica d’avaluació.


