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MINIPROGRAMACIÓ DEL PAC-ÀMBIT CIENTÍFIC (CURS 22-23) 

 
Des del Departament de Biologia i Geologia volem donar-vos la benvinguda a 

aquesta assignatura. A continuació aneu a veure un resum de tot el que anem a 

realitzar en classe del ÀMBIT CIENTÍFIC, com ho anem a fer i com aneu a ser 

avaluats. 

 

 

1. Què vas a aprendre? 

 
- Justificar la importància de la ciència en les activitats humanes. 

- Aplicar en la resolució de problemes quotidians estratègies afins a la 
investigació científica. 

- Comprendre missatges amb contingut científic utilitzant llenguatge escrit i 
oral amb propietat. 

- Obtenir informació sobre temes científics, utilitzant diverses fonts (com ara el 
Google). 

- Desenvolupar el sentit de la responsabilitat individual per aconseguir una 
millor salut personal i comunitària. 

- Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de Matemàtiques, 
Biologia, Física i Química per a satisfer les necessitats humanes. 

- Reconèixer el caràcter científic com activitat en permanent procés de 
construcció així com les seues aportacions al pensament humà. 

- Comprensió del mètode científic. 
- Propietats i composició de la matèria. Sistema periòdic d’elements. 

- Estudi de la  formulació d’alguns compostos binaris. 
- Estudi del moviment i les seues forces. Forces en la naturalesa. 
- Estudi de Nombres naturals, enters, decimals i fraccions. 
- Comprendre magnituds, temps i diners 

- Estudi de Rectes i angles 
- Estudi de Cercle, circumferència i polígons. 
- Comprensió i estudi del Univers. 

- Estudi de: Atmosfera, Hidrosfera, Geosfera i Biosfera. 
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2. Què anem a treballar? 

1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ 

U1- La cèl·lula. 

U2- La matèria i les seues 

propietats. El món material. 

Els àtoms. 

U3- Nombres naturals, 

enters i decimals, fraccions. 

U4- L’Univers 

U5 – L’Atmosfera 

 

U6- La matèria en la 

natura. 

U7- Transformacions en 

el món material. 

L’energia. 

U8- Calor i temperatura. 

U9- Magnituds, temps i 

diners 

U10-Rectes i angles 

U11- Hidrosfera 

U12- Geosfera 

 

U13- Els canvis 

químics en la matèria. 

U14- Cercle, 

circumferència i 

polígons. 

U15- Relleu 

U16- Biosfera 

U17- Els 5 regnes. 

 

 
 
 

3. Com anem a treballar? 

▪ Activitats de comprensió lectora. 
▪ Resolució de problemes i activitats amb contingut matemàtic. 

▪ Activitats centrades en el professor com explicacions amb suport del llibre de 
text.  

▪ Amb activitats en les que l’alumnat es protagonista del seu propi aprenentatge: 
activitats de recerca i presentacions orals, individuals: activitats guiades a 

través de la web o l’alumnat elabora el seu propi material d’estudis.  
▪ Visualitzant documentals de divulgació que ens ajuden a comprendre els 

continguts.  
 
 
 

4. Què anem a avaluar-te? 

▪ Que assimiles els continguts essencials del curs i sigues capaç de relacionar-los. 
▪ Que sigues capaç de resoldre problemes amb eines matemàtiques-científiques. 
▪ Que sigues capaç de treballar en grup de manera organitzada i desenvolupes 

habilitats cooperatives.  
▪ Que tingues una actitud positiva envers la matèria, realitzant les tasques 

proposades, respectant el professorat i els companys. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.siverafont.org/


 
 

 
  

Av. Jaume I, s/n.- 46650 Canals.  

www.siverafont.org 

 96 224 90 55 – FAX: 96 224 90 56 

  46020480@gva.es 

 

 

 
 

   
 
 

5. Procediments, instruments d’avaluació, criteris de qualificació i 
competències clau. 

 

Competències Instruments 

d’avaluació 
Activitats Pes 

Competència matemàtica 

i competències bàsiques 
en ciència i tecnologia 

Proves objectives escrites Realització de proves 

objectives sobre els 
continguts treballats. 

25% 

Comunicació  
Lingüística 

 

Proves objectives escrites. 
Quadern de l’alumne. 

Lectures de caràcter científic. 

Realització de preguntes de 
contingut teòric i de 

desenvolupament. 

5% 

Competència digital Exposicions i treballs sobre un 

contingut de l’avaluació. 
Treball diari a l’aula 

d’informàtica. 

Presentació d’un treball 

utilitzant les TIC. 

25% 

Aprendre a aprendre 
 

Anotacions en el llibre del 

professor sobre la realització 

del treball diari (quadern de 
l’alumne). 

Informe de les  pràctiques de 

laboratori. 

Realització de les activitats 

indicades i/o treballs 

proposats pel professor/a. 
Pràctiques de laboratori. 

20% 

Consciència i expressions 
culturals 

Competència social i 
cívica. 

Observació i recollida 
d'informació en el llibre del 

professor sobre el 

comportament de l'alumne 

cap a l'assignatura. 

Respecte cap als altres. 
Assistència puntual a classe. 

Realització de les activitats 

diàries. 

25% 

Sentit d'iniciativa i 
esperit emprenedor 

 

Observació i recollida 
d'informació sobre la 

participació de l'alumne a 

l'aula. 

Participació activa en les 
activitats de l'aula. 

 
 

Proves de recuperació 

En cas de suspendre una avaluació l’alumne podrà realitzar una recuperació posteriorment. 

 
Nota final curs 

La nota f inal de l'assignatura serà la mitjana ponderada de la nota de les 3 avaluacions. 

 

Prova d’avaluació extraordinària 

Els alumnes que no hagen superat al juny l'assignatura realitzaran una prova escrita sobre 
els continguts mínims de tota la matèria. 

  

Mesures Covid 

En cas de suspensió temporal de l'activitat educativa, el Departament ha acordat a establir 
una sèrie de mesures: 

• Continuar les activitats educatives a través de la modalitat “a distància”, mitjançant l'ús de 
diferents plataformes (curs “aules”, plataforma webex). 
• Adaptar les programacions didàctiques, a f i d'adequar els instruments d'avaluació, els 
criteris de qualif icació i la temporalització. 
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