ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Biologia i geologia / Física i química
BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO
1.

Metodologia:

A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.

2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.

Si un alumne duu suspesa una de les dues avaluacions (independentment de si és la
1a o la 2a) haurà de fer-ne la recuperació al juny. En cas de dur suspeses les dues
avaluacions, caldrà que recuperi ambdues.
Per recuperar les avaluacions suspeses caldrà realitzar una tasca (amb activitats de
síntesi sobre el que s’ha treballat en aquella unitat) i una prova mitjançant un formulari
online, que es qualificarà de la següent forma:

3.

-

Entrega de la tasca a través del Classroom: 60% de la nota de l’avaluació.

-

Formulari d’avaluació online: 40% de la nota de l’avaluació.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació

Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final de la
1a i 2a avaluació igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada avaluació sigui
també igual o superior a 5. Es realitzarà la mitjana ponderada de les dues avaluacions, amb
un valor del 50% cada una.
Per obtenir la nota de l'avaluació ordinària es tindrà en compte la puntuació mitjana
amb decimals de les dues avaluacions (amb les notes de la recuperació o recuperacions, si
és el cas), no la qualificació entera que figura al butlletí de qualificacions.
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La 3a avaluació tindrà caràcter sumatiu però en cap cas podrà disminuir la mitjana
obtinguda.
b.

Qualificació de la 3a avaluació

Les notes de la tercera avaluació s’obtindran de les activitats que el Departament
proposa setmanalment i que van fent els alumnes des de ca seva.
La 3a avaluació es treballarà amb el llibre digital de Science Bits, a través d’una
llicència gratuïta oferida per l’editorial durant el confinament. Els alumnes realitzaran així les
tasques de les unitats didàctiques corresponents a la 3a avaluació.
La qualificació s’obtindrà de la següent manera:
Apartat llibre Biologia ESO1 Science Bits

Nota 3a avaluació

Apartats “Engeguem” i “Explorem”

5%

Apartat “Expliquem”

50%

Apartat “Avaluem” o prova amb Google Forms

40%

Assistència a les videoconferències

5%

La nota final de la 3a avaluació només permetrà als alumnes pujar la nota final que
s’obtingui fent la mitjana de la 1a i 2 avaluació al juny. A continuació es mostra com influeix
la nota de la 3a avaluació a la qualificació final:

c.

Nota 3a avaluació

Puja a la mitjana de 1a i 2a
avaluació el següent:

1-2

0 punts

3-4

0,25 punts

5-6

0,5 punts

7-8

1 punt

9-10

1,5 punts

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària

Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del
mes de juny obtindrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
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A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran
avaluats tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació,
estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de
la suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
d.

Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària

Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que
s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les
circumstàncies ho permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar
aquesta avaluació de la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
4.1. Objectius específics d’àrea:
1. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de la biologia i la geologia
per interpretar els fenòmens naturals i per analitzar i valorar les repercussions del
desenvolupament científic i tècnic i les aplicacions d’aquest desenvolupament.
2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de les ciències, com ara la
discussió de l’interès dels problemes plantejats, la formulació d’hipòtesis, l’elaboració
d’estratègies de resolució i de dissenys experimentals, l’anàlisi de resultats, la consideració
de les aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat i la recerca de coherència global.
3. Entendre i expressar la informació científica utilitzant correctament el llenguatge oral i
l’escrit; elaborar i interpretar diagrames, gràfics, taules, mapes i altres models de
representació, i utilitzar expressions matemàtiques elementals per poder comunicar-se en
l’àmbit de la ciència.
4. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diferents fonts, incloses les TIC, i
valorar-ne el contingut per fonamentar i orientar treballs sobre aquests temes.
5. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement de la biologia i la geologia
per analitzar qüestions científiques individualment o en grup.
6. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i
comunitària i facilitar estratègies que permetin afrontar els riscs de la societat actual en
aspectes relacionats amb l’alimentació, el consum, les drogodependències i la sexualitat.
7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de la biologia i la geologia per
satisfer les necessitats humanes i participar en la necessària presa de decisions sobre
problemes locals i globals.
8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i el
medi ambient, així com la necessitat cercar i aplicar solucions adequades per avançar cap a
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la sostenibilitat, fent atenció als problemes amb què es troba avui la humanitat,
especialment els que afecten més directament les Illes Balears.
9. Reconèixer el caràcter provisional i creatiu de la biologia i la geologia, així com les
aportacions que han fet al pensament humà al llarg de la història, i apreciar-ne els grans
debats per superar els dogmatismes i les revolucions científiques que han marcat l’evolució
cultural.
10. Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i ser conscients de la
necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de forma sostenible, així com de la importància de
promoure’l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a conservar-lo.
11. Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi de les
Illes Balears i d’altres àmbits geogràfics d’abast més ampli i utilitzar-los per fonamentar
valors, actituds i comportaments favorables a la conservació dels recursos i la millora de la
qualitat ambiental.

4.2. Continguts de la 3a avaluació:
BLOC 2. LA TERRA A L'UNIVERS
- La hidrosfera. L’aigua a la Terra. Aigua dolça i aigua salada: importància per als
éssers vius. Contaminació de l’aigua dolça i de la salada.
- Problemàtica ambiental en relació amb la gestió de l’aigua a les Balears.
BLOC 3. LA BIODIVERSITAT AL PLANETA TERRA
- La cèl·lula. Característiques bàsiques de les cèl·lules procariota i eucariota, animal i
vegetal.
- Funcions vitals: nutrició, relació i reproducció.
- Sistemes de classificació dels éssers vius. Concepte d’espècie. Nomenclatura
binomial.
- Regnes dels éssers vius: moneres, protoctists, fongs, vegetals i animals.
- Invertebrats: porífers, celenterats, anèl·lids, mol·luscs, equinoderms i artròpodes.
Característiques anatòmiques i fisiològiques.
- Vertebrats: peixos, amfibis, rèptils, aus i mamífers. Característiques anatòmiques i
fisiològiques.
- Vegetals: molses, falgueres, gimnospermes i angiospermes. Característiques
principals, nutrició, relació i reproducció.

4.3. Estàndards d’aprenentatge essencials de la 3a avaluació:
Criteris d’avaluació / estàndards d’aprenentatge
BLOC 2. LA TERRA A L'UNIVERS
11. Descriure les propietats de l’aigua i la importància que té per a l’existència de la
vida.
11.1. Reconeix les propietats anòmales de l’aigua i les relaciona amb les
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conseqüències que tenen per al manteniment de la vida a la Terra.
12. Interpretar la distribució de l’aigua a la Terra, així com el cicle de l’aigua i l’ús que
en fa l’ésser humà.
12.1. Descriu el cicle de l’aigua i el relaciona amb els canvis d’estat d’agregació
d’aquesta.
13. Valorar la necessitat d’una gestió sostenible de l’aigua i d’actuacions personals i
col·lectives per potenciar que se’n redueixi el consum i que es reutilitzi. Estudiar la
problemàtica específica de la gestió de l’aigua dolça a les Illes Balears.
13.1. Comprèn el significat de gestió sostenible de l’aigua dolça i enumera mesures
concretes per aconseguir aquesta gestió sostenible.
14. Justificar i argumentar la importància de preservar i no contaminar les aigües
dolces i les salades.
14.1. Reconeix els problemes de contaminació d’aigües dolces i salades i els relaciona
amb les activitats humanes.
BLOC 3. LA BIODIVERSITAT AL PLANETA TERRA
1. Reconèixer que els éssers vius estan constituïts per cèl·lules i determinar les
característiques que els diferencien de la matèria inerta.
1.1. Diferencia la matèria viva de la inerta partint de les característiques
particulars d’ambdues.
1.2. Estableix comparativament les analogies i les diferències entre la cèl·lula
procariota i l’eucariota i entre la cèl·lula animal i la vegetal.
2. Descriure les funcions comunes a tots els éssers vius i diferenciar entre nutrició
autòtrofa i heteròtrofa.
2.1. Comprèn i diferencia la importància de cada funció per al manteniment de la
vida.
2.2. Contrasta el procés de nutrició autòtrofa i amb el de nutrició heteròtrofa i dedueix
la relació que hi ha entre aquestes.
3. Reconèixer les característiques morfològiques principals dels diferents grups
taxonòmics.
3.1. Aplica criteris de classificació dels éssers vius i relaciona els animals i les
plantes més comuns amb el seu grup taxonòmic.
4. Categoritzar els criteris que serveixen per classificar els éssers vius i identificar els
principals models taxonòmics als quals pertanyen els animals i les plantes més
comuns.
4.1. Identifica i reconeix exemplars característics de cada un d’aquests grups i en
destaca la importància biològica.
5. Descriure les característiques generals dels grans grups taxonòmics i explicar-ne la
importància en el conjunt dels éssers vius.
5.1. Discrimina les característiques generals i les singulars de cada grup
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taxonòmic.
6. Caracteritzar els principals grups d’invertebrats i de vertebrats.

6.1. Associa invertebrats comuns amb el grup taxonòmic al qual pertanyen.
6.2. Reconeix diferents exemplars de vertebrats i els assigna a la classe a la qual
pertanyen.
7. Determinar, a partir de l’observació, les adaptacions que permeten als animals i a
les plantes sobreviure en determinats ecosistemes.
7.1. Identifica exemplars de plantes i animals propis d’alguns ecosistemes o d’interès
especial pel fet de ser espècies en perill d’extinció o endèmiques.
7.2. Relaciona la presència de determinades estructures en els animals i les plantes
més comuns amb la seva adaptació al medi.
8. Utilitzar claus dicotòmiques o altres mitjans per identificar i classificar animals i
plantes. Reconèixer les espècies més característiques dels diferents ecosistemes de les
Illes Balears.
8.1. Classifica animals i plantes a partir de claus d’identificació.
9. Conèixer les funcions vitals de les plantes i reconèixer la importància que tenen per
a la vida.
9.1. Detalla el procés de la nutrició autòtrofa i el relaciona amb la importància que té
per al conjunt de tots els éssers vius.
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Departament de Biologia i geologia / Física i química
BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r ESO
1.

Metodologia:

A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.
2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.

Si un alumne duu suspesa una de les dues avaluacions (independentment de si és la
1a o la 2a) haurà de fer-ne la recuperació al juny. En cas de dur suspeses les dues
avaluacions, caldrà que recuperi ambdues.
Per recuperar les avaluacions suspeses caldrà realitzar una tasca (amb activitats de
síntesi sobre el que s’ha treballat en aquella unitat) i una prova mitjançant un formulari
online, que es qualificarà de la següent forma:

3.

-

Entrega de la tasca a través del Classroom: 60% de la nota de l’avaluació.

-

Formulari d’avaluació online: 40% de la nota de l’avaluació.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació

Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final de la
1a i 2a avaluació igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada avaluació sigui
també igual o superior a 5. Es realitzarà la mitjana ponderada de les dues avaluacions, amb
un valor del 50% cada una.
Per obtenir la nota de l'avaluació ordinària es tindrà en compte la puntuació mitjana
amb decimals de les dues avaluacions (amb les notes de la recuperació o recuperacions, si
és el cas), no la qualificació entera que figura al butlletí de qualificacions.
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La 3a avaluació tindrà caràcter sumatiu però en cap cas podrà disminuir la mitjana
obtinguda.
b.

Qualificació de la 3a avaluació

Les notes de la tercera avaluació s’obtindran de les activitats que el Departament
proposa setmanalment i que van fent els alumnes des de ca seva.
La 3a avaluació es treballarà amb el llibre digital de Science Bits, a través d’una
llicència gratuïta oferida per l’editorial durant el confinament. Els alumnes realitzaran així les
tasques de les unitats didàctiques corresponents a la 3a avaluació.
La qualificació s’obtindrà de la següent manera:
Apartat llibre Biologia ESO3 Science Bits

Nota 3a avaluació

Apartats “Engeguem” i “Explorem”

5%

Apartat “Expliquem”

50%

Apartat “Avaluem” o prova amb Google Forms

40%

Assistència a les videoconferències

5%

La nota final de la 3a avaluació només permetrà als alumnes pujar la nota final que
s’obtingui fent la mitjana de la 1a i 2 avaluació al juny. A continuació es mostra com influeix
la nota de la 3a avaluació a la qualificació final:

c.

Nota 3a avaluació

Puja a la mitjana de 1a i 2a
avaluació el següent:

1-2

0 punts

3-4

0,25 punts

5-6

0,5 punts

7-8

1 punt

9-10

1,5 punts

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària

Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del
mes de juny obtindrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
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A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran
avaluats tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació,
estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de
la suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
d.

Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària

Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que
s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les
circumstàncies ho permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar
aquesta avaluació de la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
4.1. Objectius específics d’àrea:
1. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de la biologia i la geologia
per interpretar els fenòmens naturals i per analitzar i valorar les repercussions del
desenvolupament científic i tècnic i les aplicacions d’aquest desenvolupament.
2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de les ciències, com ara la
discussió de l’interès dels problemes plantejats, la formulació d’hipòtesis, l’elaboració
d’estratègies de resolució i de dissenys experimentals, l’anàlisi de resultats, la consideració
de les aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat i la recerca de coherència global.
3. Entendre i expressar la informació científica utilitzant correctament el llenguatge oral i
l’escrit; elaborar i interpretar diagrames, gràfics, taules, mapes i altres models de
representació, i utilitzar expressions matemàtiques elementals per poder comunicar-se en
l’àmbit de la ciència.
4. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diferents fonts, incloses les TIC, i
valorar-ne el contingut per fonamentar i orientar treballs sobre aquests temes.
5. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement de la biologia i la geologia
per analitzar qüestions científiques individualment o en grup.
6. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i
comunitària i facilitar estratègies que permetin afrontar els riscs de la societat actual en
aspectes relacionats amb l’alimentació, el consum, les drogodependències i la sexualitat.
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7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de la biologia i la geologia per
satisfer les necessitats humanes i participar en la necessària presa de decisions sobre
problemes locals i globals.
8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i el
medi ambient, així com la necessitat cercar i aplicar solucions adequades per avançar cap a
la sostenibilitat, fent atenció als problemes amb què es troba avui la humanitat,
especialment els que afecten més directament les Illes Balears.
9. Reconèixer el caràcter provisional i creatiu de la biologia i la geologia, així com les
aportacions que han fet al pensament humà al llarg de la història, i apreciar-ne els grans
debats per superar els dogmatismes i les revolucions científiques que han marcat l’evolució
cultural.
10. Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i ser conscients de la
necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de forma sostenible, així com de la importància de
promoure’l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a conservar-lo.
11. Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi de les
Illes Balears i d’altres àmbits geogràfics d’abast més ampli i utilitzar-los per fonamentar
valors, actituds i comportaments favorables a la conservació dels recursos i la millora de la
qualitat ambiental.
4.2. Continguts de la 3a avaluació:
BLOC 4. LES PERSONES I LA SALUT. PROMOCIÓ DE LA SALUT
- La funció de nutrició. Anatomia i fisiologia dels aparells digestiu, respiratori, circulatori
i excretor. Alteracions més freqüents, malalties associades, prevenció d’aquestes i hàbits de
vida saludables.
- La funció de relació. Sistema nerviós i sistema endocrí. La coordinació.
- Organització i funció del sistema nerviós. Principals alteracions i prevenció
d’aquestes.
- El sistema endocrí: glàndules endocrines i funcionament d’aquestes. Les principals
alteracions.
- La reproducció humana. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor. Canvis físics i
psíquics en l’adolescència.
- El cicle menstrual. Fecundació, embaràs i part. Anàlisi dels diferents mètodes
anticonceptius. Tècniques de reproducció assistida. Les malalties de transmissió sexual i
formes de prevenir-les.
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- La resposta sexual humana.
- Sexe i sexualitat. Salut i higiene sexuals
4.3. Estàndards d’aprenentatge essencials de la 3a avaluació:
Criteris d'avaluació / estàndards d’aprenentatge
BLOC 4. LES PERSONES I LA SALUT. PROMOCIÓ DE LA SALUT.
14. Explicar els processos fonamentals de la nutrició utilitzant esquemes gràfics dels
diferents aparells que hi intervenen.
14.1. Determina i identifica, a partir de gràfics i esquemes, els diferents òrgans, aparells
i sistemes implicats en la funció de nutrició i els relaciona amb la seva contribució al procés.
15. Conèixer quina fase del procés de nutrició duu a terme cada un dels aparells que hi
estan implicats.
15.1. Reconeix la funció de cada un dels aparells i sistemes en la funció de
nutrició.
16. Indagar sobre les malalties més habituals als aparells relacionats amb la nutrició i
quines són les causes i la manera de prevenir-les.
16.1. Diferencia les malalties més freqüents dels òrgans, aparells i sistemes implicats
en la nutrició i les associa a les causes que les provoquen.
17. Identificar els components dels aparells digestiu, circulatori, respiratori i excretor i
conèixer-ne el funcionament.
17.1. Coneix i explica els components i el funcionament dels aparells digestiu,
circulatori, respiratori i excretor.
19. Explicar la missió integradora del sistema nerviós davant diferents estímuls i
descriure’n el funcionament.
19.1. Identifica algunes malalties comunes del sistema nerviós i les relaciona amb les
causes que les provoquen, els factors de risc i la forma de prevenir-les.
20. Associar les principals glàndules endocrines amb les hormones que sintetitzen i la
funció que exerceixen.
20.1.Enumera les glàndules endocrines i indica les hormones que segreguen i la funció
que exerceixen.
21. Relacionar funcionalment el sistema neuroendocrí.
21.1. Reconeix algun procés que té lloc en la vida quotidiana en el qual s’evidencia
clarament la integració neuroendocrina.
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25. Indicar els aspectes bàsics de l’aparell reproductor i diferenciar entre sexualitat i
reproducció. Interpretar dibuixos i esquemes de l’aparell reproductor.
25.1. Identifica en esquemes els diferents òrgans de l’aparell reproductor masculí
i del femení i n’especifica la funció.
26. Reconèixer els aspectes bàsics de la reproducció humana i descriure els
esdeveniments fonamentals de la fecundació, l’embaràs i el part.
26.1. Descriu les principals etapes del cicle menstrual i indica quines glàndules i quines
hormones el regulen.
27. Comparar els diferents mètodes anticonceptius, classificar-los segons la seva
eficàcia i reconèixer la importància que tenen alguns en la prevenció de malalties de
transmissió sexual.
27.1. Discrimina els diferents mètodes d’anticoncepció humana; categoritza les
principals malalties de transmissió sexual i argumenta sobre com prevenir-les.
28. Recopilar informació sobre les tècniques de reproducció assistida i de fecundació in
vitro per argumentar el benefici que va suposar aquest avenç científic per a la societat.
28.1. Identifica les tècniques de reproducció assistida més freqüents.
29. Valorar i considerar la seva pròpia sexualitat i la de les persones que l’envolten i
transmetre la necessitat de reflexionar, debatre, respectar i compartir.
29.1. Exerceix, decideix i defensa responsablement la seva sexualitat i la de les
persones que l’envolten.
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Departament de Biologia i geologia / Física i química
BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r ESO PMAR
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.
2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
Si un alumne duu suspesa una de les dues avaluacions (independentment de si és la
1a o la 2a) haurà de fer-ne la recuperació al juny. En cas de dur suspeses les dues
avaluacions, caldrà que recuperi ambdues.
Per recuperar les avaluacions suspeses caldrà realitzar una tasca (amb activitats de
síntesi sobre el que s’ha treballat en aquella unitat) i una prova mitjançant un formulari
online, que es qualificarà de la següent forma:

3.

-

Entrega de la tasca a través del Classroom: 60% de la nota de l’avaluació.

-

Formulari d’avaluació online: 40% de la nota de l’avaluació.

Criteris de qualificació de la matèria

a.
Mitjana 1a i 2a avaluació
Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final de la
1a i 2a avaluació igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada avaluació sigui
també igual o superior a 5. Es realitzarà la mitjana ponderada de les dues avaluacions, amb
un valor del 50% cada una.
Per obtenir la nota de l'avaluació ordinària es tindrà en compte la puntuació mitjana
amb decimals de les dues avaluacions (amb les notes de la recuperació o recuperacions, si
és el cas), no la qualificació entera que figura al butlletí de qualificacions.
La 3a avaluació tindrà caràcter sumatiu però en cap cas podrà disminuir la mitjana
obtinguda.
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b.
Qualificació de la 3a avaluació
Les notes de la tercera avaluació s’obtindran de les activitats que el Departament
proposa setmanalment i que van fent els alumnes des de ca seva.
La 3a avaluació es treballarà amb el llibre digital de Science Bits, a través d’una
llicència gratuïta oferida per l’editorial durant el confinament. Els alumnes realitzaran així les
tasques de les unitats didàctiques corresponents a la 3a avaluació.
La qualificació s’obtindrà de la següent manera:
Apartat llibre Biologia ESO3 Science Bits

Nota 3a avaluació

Apartats “Engeguem” i “Explorem”

5%

Apartat “Expliquem”

50%

Apartat “Avaluem” o prova amb Google Forms

40%

Assistència a les videoconferències

5%

La nota final de la 3a avaluació només permetrà als alumnes pujar la nota final que
s’obtingui fent la mitjana de la 1a i 2 avaluació al juny. A continuació es mostra com influeix
la nota de la 3a avaluació a la qualificació final:

c.

Nota 3a avaluació

Puja a la mitjana de 1a i 2a
avaluació el següent:

1-2

0 punts

3-4

0,25 punts

5-6

0,5 punts

7-8

1 punt

9-10

1,5 punts

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària

Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del
mes de juny obtindrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
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A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran
avaluats tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació,
estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de
la suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.

d.

Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària

Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que
s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les
circumstàncies ho permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar
aquesta avaluació de la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
4.1. Objectius específics d’àrea:
1. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de la biologia i la geologia
per interpretar els fenòmens naturals i per analitzar i valorar les repercussions del
desenvolupament científic i tècnic i les aplicacions d’aquest desenvolupament.
2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de les ciències, com ara la
discussió de l’interès dels problemes plantejats, la formulació d’hipòtesis, l’elaboració
d’estratègies de resolució i de dissenys experimentals, l’anàlisi de resultats, la consideració
de les aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat i la recerca de coherència global.
3. Entendre i expressar la informació científica utilitzant correctament el llenguatge oral i
l’escrit; elaborar i interpretar diagrames, gràfics, taules, mapes i altres models de
representació, i utilitzar expressions matemàtiques elementals per poder comunicar-se en
l’àmbit de la ciència.
4. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diferents fonts, incloses les TIC, i
valorar-ne el contingut per fonamentar i orientar treballs sobre aquests temes.
5. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement de la biologia i la geologia
per analitzar qüestions científiques individualment o en grup.
6. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i
comunitària i facilitar estratègies que permetin afrontar els riscs de la societat actual en
aspectes relacionats amb l’alimentació, el consum, les drogodependències i la sexualitat.
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7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de la biologia i la geologia per
satisfer les necessitats humanes i participar en la necessària presa de decisions sobre
problemes locals i globals.
8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i el
medi ambient, així com la necessitat cercar i aplicar solucions adequades per avançar cap a
la sostenibilitat, fent atenció als problemes amb què es troba avui la humanitat,
especialment els que afecten més directament les Illes Balears.
9. Reconèixer el caràcter provisional i creatiu de la biologia i la geologia, així com les
aportacions que han fet al pensament humà al llarg de la història, i apreciar-ne els grans
debats per superar els dogmatismes i les revolucions científiques que han marcat l’evolució
cultural.
10. Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i ser conscients de la
necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de forma sostenible, així com de la importància de
promoure’l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a conservar-lo.
11. Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi de les
Illes Balears i d’altres àmbits geogràfics d’abast més ampli i utilitzar-los per fonamentar
valors, actituds i comportaments favorables a la conservació dels recursos i la millora de la
qualitat ambiental.

4.2. Continguts de la 3a avaluació:
BLOC 4. LES PERSONES I LA SALUT. PROMOCIÓ DE LA SALUT
- La funció de nutrició. Anatomia i fisiologia dels aparells digestiu, respiratori, circulatori
i excretor. Alteracions més freqüents, malalties associades, prevenció d’aquestes i hàbits de
vida saludables.
- La funció de relació. Sistema nerviós i sistema endocrí. La coordinació.
- Organització i funció del sistema nerviós. Principals alteracions i prevenció
d’aquestes.
- El sistema endocrí: glàndules endocrines i funcionament d’aquestes. Les principals
alteracions.
- La reproducció humana. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor. Canvis físics i
psíquics en l’adolescència.
- El cicle menstrual. Fecundació, embaràs i part. Anàlisi dels diferents mètodes
anticonceptius. Tècniques de reproducció assistida. Les malalties de transmissió sexual i

formes de prevenir-les.
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- La resposta sexual humana.
- Sexe i sexualitat. Salut i higiene sexuals
4.3. Estàndards d’aprenentatge essencials de la 3a avaluació:
Criteris d'avaluació / estàndards d’aprenentatge
BLOC 4. LES PERSONES I LA SALUT. PROMOCIÓ DE LA SALUT.
14. Explicar els processos fonamentals de la nutrició utilitzant esquemes gràfics dels
diferents aparells que hi intervenen.
14.1. Determina i identifica, a partir de gràfics i esquemes, els diferents òrgans, aparells
i sistemes implicats en la funció de nutrició i els relaciona amb la seva contribució al procés.
15. Conèixer quina fase del procés de nutrició duu a terme cada un dels aparells que hi
estan implicats.
15.1. Reconeix la funció de cada un dels aparells i sistemes en la funció de
nutrició.
16. Indagar sobre les malalties més habituals als aparells relacionats amb la nutrició i
quines són les causes i la manera de prevenir-les.
16.1. Diferencia les malalties més freqüents dels òrgans, aparells i sistemes implicats
en la nutrició i les associa a les causes que les provoquen.
17. Identificar els components dels aparells digestiu, circulatori, respiratori i excretor i
conèixer-ne el funcionament.
17.1. Coneix i explica els components i el funcionament dels aparells digestiu,
circulatori, respiratori i excretor.
19. Explicar la missió integradora del sistema nerviós davant diferents estímuls i
descriure’n el funcionament.
19.1. Identifica algunes malalties comunes del sistema nerviós i les relaciona amb les
causes que les provoquen, els factors de risc i la forma de prevenir-les.
20. Associar les principals glàndules endocrines amb les hormones que sintetitzen i la
funció que exerceixen.
20.1.Enumera les glàndules endocrines i indica les hormones que segreguen i la funció
que exerceixen.
21. Relacionar funcionalment el sistema neuroendocrí.
21.1. Reconeix algun procés que té lloc en la vida quotidiana en el qual s’evidencia

 NNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
A
clarament la integració neuroendocrina.
25. Indicar els aspectes bàsics de l’aparell reproductor i diferenciar entre sexualitat i
reproducció. Interpretar dibuixos i esquemes de l’aparell reproductor.
25.1. Identifica en esquemes els diferents òrgans de l’aparell reproductor masculí
i del femení i n’especifica la funció.
26. Reconèixer els aspectes bàsics de la reproducció humana i descriure els
esdeveniments fonamentals de la fecundació, l’embaràs i el part.
26.1. Descriu les principals etapes del cicle menstrual i indica quines glàndules i quines
hormones el regulen.
27. Comparar els diferents mètodes anticonceptius, classificar-los segons la seva
eficàcia i reconèixer la importància que tenen alguns en la prevenció de malalties de
transmissió sexual.
27.1. Discrimina els diferents mètodes d’anticoncepció humana; categoritza les
principals malalties de transmissió sexual i argumenta sobre com prevenir-les.
28. Recopilar informació sobre les tècniques de reproducció assistida i de fecundació in
vitro per argumentar el benefici que va suposar aquest avenç científic per a la societat.
28.1. Identifica les tècniques de reproducció assistida més freqüents.
29. Valorar i considerar la seva pròpia sexualitat i la de les persones que l’envolten i
transmetre la necessitat de reflexionar, debatre, respectar i compartir.
29.1. Exerceix, decideix i defensa responsablement la seva sexualitat i la de les
persones que l’envolten.
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Departament de Ciències de la naturalesa
BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.
2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
Si un alumne duu suspesa una de les dues avaluacions (independentment de si és la 1a o
la 2a) haurà de fer-ne la recuperació al juny. En cas de dur suspeses les dues avaluacions,
caldrà que recuperi ambdues.
Per recuperar les avaluacions suspeses caldrà realitzar una tasca (amb activitats de
síntesi sobre el que s’ha treballat en aquella unitat) i una prova mitjançant un formulari
online, que es qualificarà de la següent forma:
Entrega de la tasca a través del Classroom: 40% de la nota de l’avaluació.
Formulari d’avaluació online: 60% de la nota de l’avaluació.
3. Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació

Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final de la
1a i 2a avaluació igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada avaluació sigui
també igual o superior a 5. Es realitzarà la mitjana ponderada de les dues avaluacions, amb
un valor del 50% cada una.
Per obtenir la nota de l'avaluació ordinària es tindrà en compte la puntuació mitjana
amb decimals de les dues avaluacions (amb les notes de la recuperació o recuperacions, si
és el cas), no la qualificació entera que figura al butlletí de qualificacions.
La 3a avaluació tindrà caràcter sumatiu però en cap cas podrà disminuir la mitjana
obtinguda.
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Qualificació de la 3a avaluació

Les notes de la tercera avaluació s’obtindran de les activitats que el Departament
proposa setmanalment i que van fent els alumnes des de ca seva.
La 3a avaluació es treballarà amb el llibre digital de Science Bits, a través d’una
llicència gratuïta oferida per l’editorial durant el confinament. Els alumnes realitzaran així les
tasques de les unitats didàctiques corresponents a la 3a avaluació.
La qualificació s’obtindrà de la següent manera:
Apartat llibre Biologia ESO 4 Science Bits

Nota 3a avaluació

Apartats “Engeguem” i “Explorem”

5%

Apartat “Expliquem”

50%

Apartat “Avaluem” o prova amb Google Forms

40%

Assistència a les videoconferències

5%

La nota final de la 3a avaluació només permetrà als alumnes pujar la nota final que
s’obtingui fent la mitjana de la 1a i 2 avaluació al juny. A continuació es mostra com influeix
la nota de la 3a avaluació a la qualificació final:

c.

Nota 3a avaluació

Puja a la mitjana de 1a i 2a
avaluació el següent:

1-2

0 punts

3-4

0,25 punts

5-6

0,5 punts

7-8

1 punt

9-10

1,5 punts

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària

Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes
de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats
tenint en consideració només les objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards
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d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
d. Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen
a l’avaluació ordinària del mes de juny.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
4.1. Objectius específics d’àrea

1. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de la biologia i la geologia
per interpretar els fenòmens naturals i per analitzar i valorar les repercussions del
desenvolupament científic i tècnic i les aplicacions d’aquest desenvolupament.
2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de les ciències, com ara la
discussió de l’interès dels problemes plantejats, la formulació d’hipòtesis, l’elaboració
d’estratègies de resolució i de dissenys experimentals, l’anàlisi de resultats, la consideració
de les aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat i la recerca de coherència global.
3. Entendre i expressar la informació científica utilitzant correctament el llenguatge oral i
l’escrit; elaborar i interpretar diagrames, gràfics, taules, mapes i altres models de
representació, i utilitzar expressions matemàtiques elementals per poder comunicar-se en
l’àmbit de la ciència.
4. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diferents fonts, incloses les TIC, i
valorar-ne el contingut per fonamentar i orientar treballs sobre aquests temes.
5. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement de la biologia i la geologia per
analitzar qüestions científiques individualment o en grup.
6. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i comunitària i
facilitar estratègies que permetin afrontar els riscos de la societat actual en aspectes
relacionats amb l’alimentació, el consum, les drogodependències i la sexualitat.
7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de la biologia i la geologia per
satisfer les necessitats humanes i participar en la necessària presa de decisions sobre
problemes locals i globals.
8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i el medi
ambient, així com la necessitat cercar i aplicar solucions adequades per avançar cap a la
sostenibilitat, fent atenció als problemes amb què es troba avui la humanitat, especialment
els que afecten més directament les Illes Balears.
9. Reconèixer el caràcter provisional i creatiu de la biologia i la geologia, així com les
aportacions que han fet al pensament humà al llarg de la història, i apreciar-ne els grans
debats per superar els dogmatismes i les revolucions científiques que han marcat l’evolució
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cultural.
10. Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i ser conscients de la
necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de forma sostenible, així com de la importància de
promoure’l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a conservar-lo.
11. Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi de les Illes
Balears i d’altres àmbits geogràfics d’abast més ampli i utilitzar-los per fonamentar valors,
actituds i comportaments favorables a la conservació dels recursos i la millora de la qualitat
ambiental.

4.2. Continguts de la 3a avaluació:
BLOC 2. ECOLOGIA I MEDI AMBIENT
Estructura dels ecosistemes. Components de l’ecosistema: comunitat i biòtop. Tipus
d’ecosistemes més representatius de les Illes Balears. Relacions tròfiques: cadenes i
xarxes. Hàbitat i nínxol ecològic. Factors limitants i adaptacions. Límit de tolerància.
Autoregulació de l’ecosistema, de la població i de la comunitat. Dinàmica de l’ecosistema.
Cicle de matèria i flux d’energia. Piràmides ecològiques. Cicles biogeoquímics i successions
ecològiques. Impacte i valoració de les activitats humanes en els ecosistemes. La
superpoblació i les seves conseqüències: desforestació, sobreexplotació, incendis, etc.
L’activitat humana i el medi ambient.
BLOC 3. ESTRUCTURA I DINÀMICA DE LA TERRA
Estructura i composició de la Terra. Models geodinàmic i geoquímic. La tectònica de
plaques i les seves manifestacions. Evolució històrica: de la deriva continental a la tectònica
de plaques. La història de la Terra. L’origen de la Terra. El temps geològic: idees històriques
sobre l’edat de la Terra. Principis i procediments que permeten reconstruir-ne la història.
Utilització de l’actualisme com a mètode d’interpretació. Els eons, les eres geològiques i els
períodes geològics: ubicació dels esdeveniments geològics i biològics importants.

4.3. Estàndards d’aprenentatge essencials de la 3a avaluació:
(remarcats en negreta)
BLOC 2 ECOLOGIA I MEDI AMBIENT
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Categoritzar els factors ambientals i la influència que exerceixen sobre els éssers vius.
Identificar als ecosistemes de les Illes Balears els factors ambientals característics.
1.1. Reconeix els factors ambientals que condicionen el desenvolupament dels éssers vius
en un ambient determinat i valora la importància que tenen a l’hora de conservar-lo.
2. Reconèixer els conceptes de factor limitant i límit de tolerància.
2.1. Interpreta les adaptacions dels éssers vius a un ambient determinat i relaciona les
adaptacions amb el factor o els factors ambientals que les desencadenen.
3. Identificar les relacions intraespecífiques i interespecífiques com a factors de regulació
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dels ecosistemes.
3.1. Reconeix i descriu diferents relacions i la influència que exerceixen en la regulació dels
ecosistemes.
4. Explicar els conceptes de biòtop, població, comunitat, ecotò, cadenes tròfiques i xarxes
tròfiques.
4.1. Analitza les relacions entre biòtop i biocenosi i avalua la importància que tenen per
mantenir l’equilibri de l’ecosistema.
5. Comparar les adaptacions dels éssers vius a diferents medis mitjançant la utilització
d’exemples.
5.1. Reconeix els diferents nivells tròfics i les seves relacions als ecosistemes i valora la
importància que té per a la vida en general el manteniment d’aquestes relacions.
6. Expressar com es produeix la transferència de matèria i energia al llarg d’una cadena o
xarxa tròfica i deduir-ne les conseqüències pràctiques en la gestió sostenible d’alguns
recursos per part de l’ésser humà
6.1. Compara les conseqüències pràctiques de la gestió sostenible d’alguns recursos per
part de l’ésser humà i en valora críticament la importància.
7. Relacionar les pèrdues energètiques produïdes en cada nivell tròfic amb l’aprofitament
dels recursos alimentaris del planeta des d’un punt de vista sostenible.
7.1. Estableix la relació entre les transferències d’energia dels nivells tròfics i la seva
eficiència energètica.
8. Contrastar algunes actuacions humanes sobre diferents ecosistemes, valorar-ne la
influència i argumentar les raons de certes actuacions individuals i col·lectives per evitar el
deteriorament dels ecosistemes. Reconèixer els principals problemes ambientals de les Illes
Balears.
8.1. Argumenta sobre les actuacions humanes que tenen una influència negativa sobre els
ecosistemes: contaminació, desertització, exhauriment de recursos, etc.
8.2. Defensa possibles actuacions per millorar el medi ambient.
9. Concretar diferents processos de tractament de residus.
9.1. Descriu els processos de tractament de residus i valora críticament la recollida selectiva
d’aquests.
10. Contrastar arguments a favor de la recollida selectiva de residus i la repercussió que té
en l’àmbit familiar i en el social.
10.1. Argumenta els pros i els contres del reciclatge i de la reutilització de recursos
materials.
11. Indicar la importància que té per al desenvolupament sostenible la utilització d’energies
renovables.
11.1. Destaca la importància de les energies renovables per al desenvolupament sostenible
del planeta.

BLOC 3 ESTRUCTURA I DINÀMICA DE LA TERRA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Reconèixer, recopilar i contrastar fets que mostrin la Terra com un planeta canviant.
1.1. Identifica i descriu fets que mostren la Terra com un planeta canviant i els relaciona
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amb els fenòmens que succeeixen actualment.
2. Registrar i reconstruir alguns dels canvis més notables de la història de la Terra i
associar-los a la seva situació actual.
2.1 Reconstrueix alguns canvis notables a la Terra mitjançant la utilització de models
temporals a escala i reconeix les unitats temporals en la història geològica.
3. Interpretar talls geològics senzills i perfils topogràfics com a procediment per estudiar una
zona o un terreny.
3.1. Interpreta un mapa topogràfic i fa perfils topogràfics.
3.2. Resol problemes simples de datació relativa aplicant-hi els principis de superposició
d’estrats, superposició de processos i correlació.
4. Categoritzar i integrar els processos geològics més importants de la història de la Terra.
4.1. Discrimina els principals esdeveniments geològics, climàtics i biològics que han tingut
lloc al llarg de la història de la Terra i reconeix alguns animals i plantes característiques de
cada era.
5. Reconèixer i datar els eons, les eres i els períodes geològics utilitzant el coneixement
dels fòssils guia.
5.1. Relaciona algun dels fòssils guia més característics amb la seva era geològica.
6. Comprendre els diferents models que expliquen l’estructura i la composició de la Terra.
6.1. Analitza i compara els diferents models que expliquen l’estructura i la composició de la
Terra.
7. Combinar el model dinàmic de l’estructura interna de la Terra amb la teoria de la tectònica
de plaques.
7.1. Relaciona les característiques de l’estructura interna de la Terra i les associa als
fenòmens superficials.
8. Reconèixer les evidències de la deriva continental i de l’expansió del fons oceànic.
8.1. Expressa algunes evidències actuals de la deriva continental i l’expansió del fons
oceànic.
9. Interpretar alguns fenòmens geològics associats al moviment de la litosfera i
relacionar-los amb la seva ubicació en mapes terrestres. Comprendre els fenòmens naturals
produïts en els contactes de les plaques.
9.1 Coneix i explica raonadament els moviments relatius de les plaques litosfèriques.
9.2. Interpreta les conseqüències que tenen en el relleu els moviments de les plaques.
10. Explicar l’origen de les serralades, els arcs d’illes i els orògens tèrmics.
10.1. Identifica les causes que originen els principals relleus terrestres.
11. Contrastar els tipus de plaques litosfèriques associant els mateixos moviments i
conseqüències.
11.1. Relaciona els moviments de les plaques amb diferents processos tectònics.
12. Reconèixer que l’origen i l’evolució del relleu són el resultat de la interacció entre els
processos geològics interns i els externs.
12.1 Interpreta l’evolució del relleu sota la influència de la dinàmica externa i la interna.
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Departament de Biologia i geologia / Física i química
CIÈNCIES APLICADES A L’ACTIVITAT
PROFESSIONAL 4t ESO
1.

Metodologia:

A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.

2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.

Si un alumne duu suspesa una de les dues avaluacions (independentment de si és la
1a o la 2a) haurà de fer-ne la recuperació al juny. En cas de dur suspeses les dues
avaluacions, caldrà que recuperi ambdues.
Per recuperar les avaluacions suspeses caldrà realitzar una tasca (amb activitats de
síntesi sobre el que s’ha treballat en aquella unitat):
-

3.

Entrega de la tasca a través del Classroom: 100% de la nota de l’avaluació.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació

Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final de la
1a i 2a avaluació igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada avaluació sigui
també igual o superior a 5. Es realitzarà la mitjana ponderada de les dues avaluacions, amb
un valor del 50% cada una.
Per obtenir la nota de l'avaluació ordinària es tindrà en compte la puntuació mitjana
amb decimals de les dues avaluacions (amb les notes de la recuperació o recuperacions, si
és el cas), no la qualificació entera que figura al butlletí de qualificacions.
La 3a avaluació tindrà caràcter sumatiu però en cap cas podrà disminuir la mitjana
obtinguda.

b.
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Qualificació de la 3a avaluació

Les notes de la tercera avaluació s’obtindran de les activitats que el Departament
proposa setmanalment i que van fent els alumnes des de ca seva.
En la 3a avaluació es treballaran algunes unitats amb el llibre digital de Science Bits (cedit
gratuïtament per l’editorial durant el confinament). Els alumnes realitzaran les tasques dels
diferents apartats de les unitats didàctiques de la 3a avaluació. D’altra banda, en la resta
d’unitats es continuarà treballant de la forma habitual (fitxes, lectures, etc.) però de forma
telemàtica.
La qualificació final s’obtindrà de la següent manera:
●

Tasques avaluables entregades a través de Google Classroom, així com activitats
amb nota realitzades amb Science Bits: 90% de la nota de l’avaluació.

●

Assistència a les videoconferències de l’assignatura: 10% de la nota.

La nota final de la 3a avaluació només permetrà als alumnes pujar la nota final que
s’obtingui fent la mitjana de la 1a i 2 avaluació al juny. A continuació es mostra com influeix
la nota de la 3a avaluació a la qualificació final:

c.

Nota 3a avaluació

Puja a la mitjana de 1a i 2a
avaluació el següent:

1-2

0 punts

3-4

0,25 punts

5-6

0,5 punts

7-8

1 punt

9-10

1,5 punts

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària

Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del
mes de juny obtindrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran
avaluats tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació,
estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de
la suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
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d.

Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària

Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que
s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les
circumstàncies ho permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar
aquesta avaluació de la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
4.1. Objectius específics d’àrea:
1. Conèixer les normes bàsiques de seguretat i higiene en el laboratori, així com els
procediments de desinfecció habituals.
2. Tractar amb seguretat per a les persones i respecte per al medi ambient els residus
produïts al laboratori i contribuir en general a la millora de la reutilització i del reciclatge dins el
centre educatiu.
3. Efectuar mesures de manera precisa amb diferents aparells i instruments i interpretar-ne els
resultats.
4. Conèixer les principals biomolècules en els aliments.
5.Conèixer els diferents tipus de contaminants i els processos de tractament de residus.
6. Valorar la importància de l’R+D+I en el procés de millora de la productivitat.
7. Desenvolupar les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de la informació i la
comunicació com a instrument de feina en la selecció, l’anàlisi i la interpretació de textos
científics senzills i de divulgació.
8. Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per adquirir nous
coneixements.
9. Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a aprendre propis
del treball científic.
10. Adquirir hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.
11. Reconèixer i valorar la importància de la ciència en conjunt en la millora dels hàbits de
salut i de consum i en la cura del medi ambient, necessària per fer sostenible el nostre planeta
i contribuir al desenvolupament i a la millora de la societat en què vivim.
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4.2. Continguts de la 3a avaluació:
Bloc 2. Aplicacions de la ciència en la conservació del medi ambient.
Continguts.
Contaminació: concepte i tipus.
Contaminació del sòl.
Contaminació de l’aigua.
Contaminació de l’aire.
Contaminació de residus. Nocions bàsiques i experimentals sobre química
ambiental.
Desenvolupament sostenible.
Bloc 3. Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)
Continguts.
Concepte d’R+D+I.
Importància per a la societat. Innovació.
Bloc 4. Projecte d’investigació.
Continguts.
Projecte d’investigació.
4.3. Estàndards d’aprenentatge essencials de la 3a avaluació:
BLOC 2. APLICACIONS DE LA CIÈNCIA EN LA CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
1. Precisar en què consisteix la contaminació i categoritzar-ne els tipus més representatius.
1.1. Empra el concepte de contaminació aplicat a casos concrets.
1.2. Discrimina els diferents tipus de contaminants de l’atmosfera, així com l’origen i
els efectes.
2.

Contrastar en què consisteixen els diferents efectes mediambientals com ara la pluja

àcida, l’efecte hivernacle, la destrucció de la capa d’ozó i el canvi climàtic.
2.1. Categoritza els efectes mediambientals coneguts com a pluja àcida, efecte
hivernacle, destrucció de la capa d’ozó i canvi climàtic global i en valora els efectes
negatius per a l’equilibri del planeta.
3.

Precisar els efectes contaminants que es deriven de l’activitat industrial i agrícola,

principalment sobre el sòl.
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3.1. Relaciona els efectes contaminants de l’activitat industrial i agrícola sobre el
sòl.
4.

Precisar els agents contaminants de l’aigua i informar sobre el tractament de

depuració d’aquesta. Recopilar dades d’observació i experimentació per detectar
contaminants en l’aigua.
4.1. Discrimina els agents contaminants de l’aigua, en coneix el tractament i dissenya
algun assaig senzill de laboratori per detectar-los.
5.

Precisar en què consisteix la contaminació nuclear, reflexionar sobre la gestió dels

residus nuclears i valorar críticament la utilització de l’energia nuclear.
5.1. Estableix en què consisteix la contaminació nuclear, analitza la gestió dels residus
nuclears i argumenta sobre els factors a favor i en contra de l’ús de l’energia nuclear.
6. Identificar els efectes de la radioactivitat sobre el medi ambient i la seva repercussió
sobre el futur de la humanitat.
6.1. Reconeix i distingeix els efectes de la contaminació radioactiva sobre el medi
ambient i la vida en general.
7. Precisar les fases procedimentals que intervenen en el tractament de residus.
7.1. Determina els processos de tractament de residus i valora críticament la
recollida selectiva d’aquests.
8. Contrastar arguments a favor de la recollida selectiva de residus i la seva repercussió en
l’àmbit familiar i social.
8.1. Argumenta els pros i els contres del reciclatge i de la reutilització de recursos
materials.
9. Fer servir assajos de laboratori relacionats amb la química ambiental, conèixer què és
una mesura de pH i com s’empra per controlar el medi ambient.
9.1. Formula assajos de laboratori per conèixer aspectes desfavorables del medi
ambient.
10. Analitzar i contrastar opinions sobre el concepte de desenvolupament sostenible i les
seves repercussions per a l’equilibri mediambiental.
10.1. Identifica i descriu el concepte de desenvolupament sostenible. Enumera possibles
solucions al problema de la degradació mediambiental.
11. Participar en campanyes de sensibilització, en l’àmbit del centre educatiu, sobre la
necessitat de controlar l’ús dels recursos energètics o d’un altre tipus.
11.1. Aplica amb els companys mesures de control d’utilització dels recursos i hi implica
el mateix centre educatiu.
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12. Dissenyar estratègies per donar a conèixer als companys i persones properes la
necessitat de mantenir el medi ambient.
12.1. Planteja estratègies de sostenibilitat en l’entorn del centre.
BLOC 3. RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I)
1.

Analitzar la incidència de l’R+D+I en la millora de la productivitat i l’augment de la

competitivitat en el marc globalitzador actual.
1.1. Relaciona els conceptes de recerca, desenvolupament i innovació. Contrasta les
tres etapes del cicle R+D+I.
2.

Investigar, argumentar i valorar sobre tipus d’innovació, ja sigui en productes o en

processos, valorant críticament totes les aportacions que s’hi fan ja sigui d’organismes
estatals o autonòmics o d’organitzacions de diversa índole.
2.1. Reconeix tipus d’innovació de productes basada en la utilització

de nous

materials, noves tecnologies, etc., que sorgeixen per donar resposta a noves
necessitats de la societat.
2.2. Enumera quins organismes i administracions fomenten l’R+D+I en

l’àmbit estatal i

autonòmic.
3.

Recopilar, analitzar i discriminar informació sobre diferents tipus d’innovació en

productes i processos, a partir d’exemples d’empreses capdavanteres en innovació.
3.1. Precisa com la innovació és o pot ser un factor de recuperació econòmica d’un país.
3.2. Enumera algunes línies d’R+D+I que hi ha actualment per a les indústries químiques,
farmacèutiques, alimentàries i energètiques.
4.

Empra adequadament les TIC per cercar, seleccionar i processar la informació en la

investigació o l’estudi que relacioni el coneixement científic aplicat a l’activitat professional.
BLOC 4. PROJECTE D’INVESTIGACIÓ
1.

Planejar, aplicar i integrar les destreses i les habilitats pròpies de treball científic.

1.1 Integra i aplica les destreses pròpies dels mètodes de la ciència.
2.

Elaborar hipòtesis i contrastar-les a través de l’experimentació o l’observació i

l’argumentació.
 .1. Utilitza arguments i justifica les hipòtesis que proposa.
2
3. Discriminar i decidir sobre les fonts d’informació i els mètodes usats per obtenir-la.
3.1. Empra diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per elaborar i
presentar les seves investigacions.
4. Participar, valorar i respectar la feina individual i en grup.
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 .1. Participa, valora i respecta la feina individual i de grup.
4
5. Presentar i defensar en públic el projecte d’investigació duit a terme.
5.1. Dissenya petits treballs d’investigació sobre un tema d’interès científic i
tecnològic, animals i/o plantes, els ecosistemes de l’entorn o l’alimentació i la nutrició
humana per presentar-los i defensar-los a l’aula.
5.2. Expressa amb precisió i coherència tant verbalment com per escrit les conclusions
de les seves investigacions.
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Departament de Biologia i geologia / Física i química
CULTURA CIENTÍFICA 4t ESO
1.

Metodologia:

A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.
2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.

Si un alumne duu suspesa una de les dues avaluacions (independentment de si és la
1a o la 2a) haurà de fer-ne la recuperació al juny. En cas de dur suspeses les dues
avaluacions, caldrà que recuperi ambdues.
Per recuperar les avaluacions suspeses caldrà realitzar una tasca (amb activitats de
síntesi sobre el que s’ha treballat en aquella unitat):
-

3.

Entrega de la tasca a través del Classroom: 100% de la nota de l’avaluació.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació

Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final de la
1a i 2a avaluació igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada avaluació sigui
també igual o superior a 5. Es realitzarà la mitjana ponderada de les dues avaluacions, amb
un valor del 50% cada una.
Per obtenir la nota de l'avaluació ordinària es tindrà en compte la puntuació mitjana
amb decimals de les dues avaluacions (amb les notes de la recuperació o recuperacions, si
és el cas), no la qualificació entera que figura al butlletí de qualificacions.
La 3a avaluació tindrà caràcter sumatiu però en cap cas podrà disminuir la mitjana
obtinguda.
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b.

Qualificació de la 3a avaluació

Les notes de la tercera avaluació s’obtindran de les activitats que el Departament
proposa setmanalment i que van fent els alumnes des de ca seva.
En la 3a avaluació es continua treballant de la forma habitual, tot i que de manera
telemàtica. Els alumnes realitzen les tasques a través del Classroom. Algunes d’aquestes
tasques consisteixen en debats o realització de formularis online, i en d’altres s’ha treballat
amb el llibre digital de l’editorial Science Bits.
La qualificació s’obtindrà de la següent manera:
●

Tasques avaluables: 90% de la nota de l’avaluació.

●

Assistència a les videoconferències: 10% de la nota.

La nota final de la 3a avaluació només permetrà als alumnes pujar la nota final que
s’obtingui fent la mitjana de la 1a i 2 avaluació al juny. A continuació es mostra com influeix
la nota de la 3a avaluació a la qualificació final:

c.

Nota 3a avaluació

Puja a la mitjana de 1a i 2a
avaluació el següent:

1-2

0 punts

3-4

0,25 punts

5-6

0,5 punts

7-8

1 punt

9-10

1,5 punts

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària

Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del
mes de juny obtindrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran
avaluats tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació,
estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de
la suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
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d.

Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària

Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que
s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les
circumstàncies ho permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar
aquesta avaluació de la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.

4.1. Objectius específics de l’àrea:
1. Conèixer el significat d’alguns conceptes, lleis i teories per tenir opinions fonamentades
sobre qüestions de caràcter científic i tecnològic d’actualitat en la vida quotidiana que són
objecte de controvèrsia social i de debat entre els ciutadans.
2. Seleccionar i analitzar informacions de contingut científic obtingudes de diverses fonts i
utilitzar-les de forma crítica per proposar qüestions sobre problemes científics d’actualitat i
mirar de trobar-hi respostes.
3. Utilitzar amb autonomia habilitats i procediments científics, com el plantejament de
problemes, la recerca d’informació, la formulació i el contrastament d’hipòtesis, el disseny i
la realització d’experiències i la interpretació de resultats per presentar conclusions de forma
coherent, clara i precisa.
4. Fer un ús racional de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la
construcció del coneixement científic i la formació d’un criteri personal sobre fets relacionats
amb la ciència i amb la tecnologia que puguin contribuir a millorar el benestar de les
persones.
5. Avaluar i debatre de forma col·lectiva la viabilitat de les aplicacions de la ciència i de la
tecnologia en els àmbits de la salut, l’alimentació, la utilització de recursos, el medi ambient i
les fonts d’energia, amb especial referència a l’àmbit de les Illes Balears, per poder
contrastar críticament la informació apareguda als mitjans de comunicació.
6. Desenvolupar valors, actituds i hàbits propis del treball científic, com la curiositat
intel·lectual, l’esperit crític, la mentalitat oberta, la cooperació i la feina en equip, el rigor en
les anàlisis i en la fonamentació de les explicacions i l’aplicació i la difusió dels
coneixements.
7. Valorar la contribució de la ciència i la tecnologia a la millora de la qualitat de vida,
reconèixer les aportacions que han fet i les limitacions que presenten i entendre la ciència
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com un procés dinàmic, en contínua evolució i condicionat pel context cultural, social i
econòmic de l’entorn en què es desenvolupa.
8. Reconèixer i exemplificar amb casos concrets la influència recíproca entre el
desenvolupament científic i tecnològic i les singularitats de l’entorn en què es produeix el
coneixement i les seves aplicacions.
4.2. Continguts de la 3a avaluació:
BLOC 3. LA SALUT I LA MALALTIA
-

Característiques de les malalties infeccioses, mecanismes de defensa i evolució dels
tractaments d’aquestes malalties al llarg de la història.
Influència de l’estil de vida en l’aparició de determinades malalties.

BLOC 4. ELS AVENÇOS TECNOLÒGICS I EL SEU IMPACTE AMBIENTAL
-

Problemàtica mediambiental: causes, conseqüències i possibles solucions.
Canvi climàtic, contaminació, sobreexplotació de recursos, pèrdua de biodiversitat,
desertificació, etc.
Fonts d’informació per valorar els impactes mediambientals.
Fonts d’energia sostenibles.
Mesures internacionals de protecció del medi ambient.
Problemàtica ambiental a les Illes Balears: sobreexplotació de recursos hídrics,
consum de territori i pèrdua de biodiversitat; problemàtica dels residus i de les fonts
d’energia.

BLOC 5. NOUS MATERIALS
-

Materials utilitzats al llarg de la història.
Classificació dels materials segons les característiques i les aplicacions.
Problemàtica ambiental associada a l’extracció i l’ús dels materials. Reciclatge dels
materials.
Nous materials dissenyats per a les noves necessitats de la tecnologia actual.
Tipus de nous materials: característiques i aplicacions en camps diversos, com
l’electrònica, les comunicacions, l’aeronàutica, la medicina, etc.
Nanotecnologia: manipulació de la matèria a nanoescala.
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4.3. Estàndards d’aprenentatge essencials de la 3a avaluació:
Criteris d'avaluació / estàndards d’aprenentatge:
BLOC 3. LA SALUT I LA MALALTIA
2. Diferenciar els tipus de malalties més freqüents i identificar-ne alguns indicadors i les
causes i els tractaments més comuns.
2.1. Determina el caràcter infecciós d’una malaltia atenent les causes i els efectes
que té.
2.3. Coneix i enumera les malalties infeccioses més importants produïdes per
bacteris, virus, protozous i fongs, identifica les possibles vies de contagi i descriu les
etapes generals del seu desenvolupament.
3. Estudiar l’explicació i el tractament de les malalties al llarg de la història. Reconèixer
la importància dels trasplantaments en la curació de certes malalties i conèixer la
problemàtica científica i social d’aquestes tècniques.
3.3. Explica com actua un vaccí i justifica la importància de la vaccinació com a mètode
d’immunització massiva davant determinades malalties.
BLOC 4. AVENÇOS TECNOLÒGICS I IMPACTE AMBIENTAL
1. Identificar els principals problemes mediambientals, les causes que els provoquen i
els factors que els intensifiquen, així com predir-ne les conseqüències i proposar maneres
de solucionar-los. Conèixer els problemes ambientals de les Balears, indicar les causes i les
conseqüències de cada problema i proposar mesures personals i col·lectives per pal·liar-los.
1.1. Relaciona els principals problemes ambientals amb les causes que els
originen i n’estableix les conseqüències.
1.2. Cerca solucions que puguin posar-se en marxa per resoldre els principals
problemes mediambientals.
2. Valorar les greus implicacions socials, tant actuals com futures, de la sobreexplotació
de recursos naturals, la contaminació, la desertització, la pèrdua de biodiversitat i el
tractament de residus.
2.1. Reconeix els efectes del canvi climàtic i n’estableix les causes.
2.2. Valora i descriu els impactes de la sobreexplotació dels recursos naturals, la
contaminació, la desertització, el tractament de residus i la pèrdua de biodiversitat, i
proposa solucions i actituds personals i col·lectives per pal·liar-los.
4. Justificar la necessitat de cercar noves fonts d’energia no contaminants i
econòmicament viables per mantenir l’estat de benestar de la societat actual.
4.1. Estableix els avantatges i els inconvenients de les diferents fonts d’energia,
tant renovables com no renovables.
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6. Argumentar sobre la necessitat de gestionar de forma sostenible els recursos que
proporciona la Terra.
6.1. Coneix i analitza les implicacions mediambientals dels principals tractats i protocols
internacionals sobre la protecció del medi ambient.

BLOC 5. NOUS MATERIALS
1. Fer estudis senzills i presentar conclusions sobre aspectes relacionats amb els
materials i la influència que tenen en el desenvolupament de la humanitat.
1.1. Relaciona el progrés humà amb el descobriment de les propietats de certs
materials, que permeten transformar-los i que tinguin aplicacions tecnològiques.
1.2. Analitza la relació dels conflictes entre pobles amb l’explotació dels recursos
naturals per obtenir productes d’alt valor afegit i/o materials d’ús tecnològic.
2. Conèixer els principals mètodes d’obtenció de matèries primeres i quines
repercussions socials i mediambientals poden tenir.
2.1. Descriu el procés d’obtenció de diferents materials i en valora el cost
econòmic i mediambiental i la conveniència de reciclar-los.
2.2. Valora i descriu el problema mediambiental i social dels abocaments tòxics.
2.4. Justifica la necessitat, en termes econòmics i mediambientals, d’estalviar,
reutilitzar i reciclar materials.
3. Conèixer les aplicacions dels nous materials en camps com l’electricitat i l’electrònica,
la indústria tèxtil, el transport, l’alimentació, la construcció i la medicina.
3.1. Defineix el concepte de 
nanotecnologia i en descriu les aplicacions presents i
futures en diferents camps.
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Biologia i geologia / Física i química
FÍSICA I QUÍMICA 2n ESO
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.
2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
Si un alumne duu suspesa una de les dues avaluacions (independentment de si és la
1a o la 2a) haurà de fer-ne la recuperació al juny. En cas de dur suspeses les dues
avaluacions, caldrà que recuperi ambdues.
Per recuperar les avaluacions suspeses caldrà realitzar una tasca (amb activitats de
síntesi sobre el que s’ha treballat en aquella unitat) i una prova mitjançant un formulari
online, que es qualificarà de la següent forma:

3.

-

Entrega de la tasca a través del Classroom: 60% de la nota de l’avaluació.

-

Formulari d’avaluació online: 40% de la nota de l’avaluació.

Criteris de qualificació de la matèria

a.
Mitjana 1a i 2a avaluació
Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final de la
1a i 2a avaluació igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada avaluació sigui
també igual o superior a 5. Es realitzarà la mitjana ponderada de les dues avaluacions, amb
un valor del 50% cada una.
Per obtenir la nota de l'avaluació ordinària es tindrà en compte la puntuació mitjana
amb decimals de les dues avaluacions (amb les notes de la recuperació o recuperacions, si
és el cas), no la qualificació entera que figura al butlletí de qualificacions.
La 3a avaluació tindrà caràcter sumatiu però en cap cas podrà disminuir la mitjana
obtinguda.
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b.

Qualificació de la 3a avaluació

Les notes de la tercera avaluació s’obtindran de les activitats que el Departament
proposa setmanalment i que van fent els alumnes des de ca seva. La qualificació s’obtindrà
de la següent forma:
●

Tasques avaluables entregades a través de Google Classroom: 50% de la nota de
l’avaluació.

●

Avaluació mitjançant formularisonline: 40% de la nota de l’avaluació.

●

Assistència a les videoconferènciesde l’assignatura: 10% de la nota.

La nota final de la 3a avaluació només permetrà als alumnes pujar la nota final que
s’obtingui fent la mitjana de la 1a i 2 avaluació al juny. A continuació es mostra com influeix
la nota de la 3a avaluació a la qualificació final:

c.

Nota 3a avaluació

Puja a la mitjana de 1a i 2a
avaluació el següent:

1-2

0 punts

3-4

0,25 punts

5-6

0,5 punts

7-8

1 punt

9-10

1,5 punts

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària

Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del
mes de juny obtindrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran
avaluats tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació,
estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de
la suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
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d.

Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària

Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que
s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les
circumstàncies ho permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar
aquesta avaluació de la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
4.1. Objectius específics d’àrea
1. Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes disciplines i que
forma part del concepte universal de cultura.
2. Conèixer i comprendre els fenòmens que tenen lloc a la natura, establint relacions
entre ells.
3. Aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i la resolució de problemes i
situacions reals: observació, recerca d’informació, formulació d’hipòtesis, experimentació i/o
anàlisi de dades, càlcul i anàlisi de resultats i elaboració de conclusions.
4. Dissenyar i dur a terme experiments per explicar fenòmens senzills, utilitzant el
material adient i respectant les normes de seguretat i el tractament de residus.
5. Comprendre i reproduir amb claredat textos senzills de divulgació científica.
6. Adquirir les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de la informació i la
comunicació com a instrument de feina en la resolució de situacions i problemes.
7. Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a aprendre
propis del pensament científic.
8. Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per adquirir
nous coneixements.
9. Desenvolupar hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.
10. Reconèixer i valorar la importància de la física i química en la millora dels hàbits de
salut, els hàbits de consum, la cura d’éssers vius i el medi ambient necessària per fer
sostenible el nostre planeta i contribuir al desenvolupament i a la millora de la societat en
què vivim.
4.2. Continguts de la 3a avaluació:
-LES FORCES I LES MÀQUINES
Tipus.
Càlcul de força resultant.
-LES FORCES I ELS MOVIMENTS A L’UNIVERS
Pes i massa.

Pressió en sòlids.
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-ENERGIA
Definició i tipus.
-ENERGIA I MEDI AMBIENT
Fonts d’energia renovables i no renovables.

4.3 Estàndards d’aprenentatge essencials a treballar a la 3a Avaluació:
LES FORCES I LES MÀQUINES
1. Reconèixer el paper de les forces com a causa dels canvis en l’estat de moviment
i de les deformacions.
1.1. En situacions de la vida quotidiana, identifica les forces que intervenen i les
relaciona amb els seus corresponents efectes en la deformació o en l’alteració de l’estat
de moviment d’un cos.
1.3. Estableix la relació entre una força i el seu corresponent efecte en la deformació
o l’alteració de l’estat de moviment d’un cos.
LES FORCES I ELS MOVIMENTS A L’UNIVERS
6. Considerar la força gravitatòria com la responsable del pes dels cossos, dels
moviments orbitals i dels diferents nivells d’agrupació en l’Univers, i analitzar els factors
de què depèn.
6.2. Distingeix entre massa i pes calculant el valor de l’acceleració de la gravetat a
partir de la relació entre ambdues magnituds.
ENERGIA
1. Reconèixer que l’energia és la capacitat de produir transformacions o canvis.
1.1. Argumenta que l’energia es pot transferir, emmagatzemar o dissipar, però no
crear ni destruir, i empra exemples.
1.2. Reconeix i defineix l’energia com una magnitud expressant-la en la unitat
corresponent en el sistema internacional.
ENERGIA I MEDI AMBIENT
5. Valorar el paper de l’energia en les nostres vides, identificar-ne les diferents fonts,
comparar el seu impacte mediambiental i reconèixer la importància de l’estalvi energètic
per a un desenvolupament sostenible.
5.1. Reconeix, descriu i compara les fonts renovables i no renovables d’energia,
analitzant amb sentit crític el seu impacte mediambiental.
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Biologia i geologia / Física i química
FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.
2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.

Si un alumne duu suspesa una de les dues avaluacions (independentment de si és la
1a o la 2a) haurà de fer-ne la recuperació al juny. En cas de dur suspeses les dues
avaluacions, caldrà que recuperi ambdues.
Per recuperar les avaluacions suspeses caldrà realitzar una tasca (amb activitats de
síntesi sobre el que s’ha treballat en aquella unitat) i una prova mitjançant un formulari
online, que es qualificarà de la següent forma:

3.

-

Entrega de la tasca a través del Classroom: 60% de la nota de l’avaluació.

-

Formulari d’avaluació online: 40% de la nota de l’avaluació.

Criteris de qualificació de la matèria

a.
Mitjana 1a i 2a avaluació
Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final de la
1a i 2a avaluació igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada avaluació sigui
també igual o superior a 5. Es realitzarà la mitjana ponderada de les dues avaluacions, amb
un valor del 50% cada una.
Per obtenir la nota de l'avaluació ordinària es tindrà en compte la puntuació mitjana
amb decimals de les dues avaluacions (amb les notes de la recuperació o recuperacions, si
és el cas), no la qualificació entera que figura al butlletí de qualificacions.
La 3a avaluació tindrà caràcter sumatiu però en cap cas podrà disminuir la mitjana
obtinguda.
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b.
Qualificació de la 3a avaluació
Les notes de la tercera avaluació s’obtindran de les activitats que el Departament
proposa setmanalment i que van fent els alumnes des de ca seva.
La 3a avaluació es treballarà amb el llibre digital de Science Bits, a través d’una
llicència gratuïta oferida per l’editorial durant el confinament. Els alumnes realitzaran així les
tasques de les unitats didàctiques corresponents a la 3a avaluació.
La qualificació s’obtindrà de la següent manera:
Apartat llibre ESO3 Física i Química Science-Bits

Nota 3a avaluació

Apartats “Engeguem” i “Explorem”

5%

Apartat “Expliquem”

50%

Apartat “Avaluem” o prova amb Google Forms

40%

Assistència a les videoconferències

5%

La nota final de la 3a avaluació només permetrà als alumnes pujar la nota final que
s’obtingui fent la mitjana de la 1a i 2 avaluació al juny. A continuació es mostra com influeix
la nota de la 3a avaluació a la qualificació final:

c.

Nota 3a avaluació

Puja a la mitjana de 1a i 2a
avaluació el següent:

1-2

0 punts

3-4

0,25 punts

5-6

0,5 punts

7-8

1 punt

9-10

1,5 punts

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària

Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del
mes de juny obtindrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
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A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran
avaluats tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació,
estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de
la suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
d.

Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària

Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que
s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les
circumstàncies ho permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar
aquesta avaluació de la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
4.1. Objectius específics d’àrea:
Els objectius de la matèria de Física i química són els següents:
1. Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes disciplines i que
forma part del concepte universal de cultura.
2. Conèixer i comprendre els fenòmens que tenen lloc a la natura, establint relacions entre
ells.
3. Aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i la resolució de problemes i
situacions reals: observació, recerca d’informació, formulació d’hipòtesis, experimentació i/o
anàlisi de dades, càlcul i anàlisi de resultats i elaboració de conclusions.
4. Dissenyar i dur a terme experiments per explicar fenòmens senzills, utilitzant el material
adient i respectant les normes de seguretat i el tractament de residus.
5. Comprendre i reproduir amb claredat textos senzills de divulgació científica.
6. Adquirir les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de l’informació i la
comunicació com a instrument de feina en la resolució de situacions i problemes.
7. Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a aprendre
propis del pensament científic.
8. Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per adquirir nous
coneixements.
9. Desenvolupar hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.
10. Reconèixer i valorar la importància de la física i química en la millora dels hàbits de
salut, els hàbits de consum, la cura d’éssers vius i el medi ambient necessària per fer
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sostenible el nostre planeta i contribuir al desenvolupament i a la millora de la societat en
què vivim.

4.2. Continguts de la 3a avaluació:
UNITAT 5: UNIONS D’ÀTOMS
Agrupacions d’àtoms.

UNITAT 7: LES REACCIONS QUÍMIQUES.
1. Canvis físics i canvis químics.
2. La reacció química. Productes i reactius.
3. La teoria de les col·lisions.
4. La velocitat de reacció.
5. La llei de conservació de la massa.
6. Càlculs estequiomètrics senzills. Les equacions químiques.
7. L’energia de les reaccions químiques.

UNITAT 8: TOT ÉS QUÍMICA
La química i els materials.

4.3. Estàndards d’aprenentatge essencials de la 3a avaluació:
UNITAT 5: UNIONS D’ÀTOMS.
10.1. Reconeix els àtoms i les molècules que componen substàncies d’ús freqüent,
classificant-les en elements o compostos, basant-se en la seva expressió química.
10.2. Presenta, emprant les TIC, les propietats i aplicacions d’algun element i/o
compost químic d’especial interès a partir d’una recerca guiada d’informació
bibliogràfica i/o digital.
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UNITAT 7: LES REACCIONS QUÍMIQUES.
1.1. Distingeix entre canvis físics i químics en accions de la vida quotidiana en
funció que hi hagi o no formació de noves substàncies.
2. Caracteritzar les reaccions químiques com a transformacions d’unes substàncies en
d’altres.
2.1. Identifica quins són els reactius i els productes de reaccions químiques
senzilles interpretant la representació esquemàtica d’una reacció química.
3.1. Representa i interpreta una reacció química a partir de la teoria atòmica i
molecular i la teoria de col·lisions.
4. Deduir la llei de conservació de la massa i reconèixer reactius i productes a través
d’experiències senzilles al laboratori i/o de simulacions per ordinador.
4.1. Reconeix quins són els reactius i els productes a partir de la representació de
reaccions químiques senzilles, i comprova experimentalment que es compleix la llei
de conservació de la massa.

UNITAT 8: TOT ÉS QUÍMICA.
6.1. Classifica alguns productes d’ús quotidià en funció de la seva procedència
natural o sintètica.
6.2. Identifica i associa productes procedents de la indústria química amb la seva
contribució a la millora de la qualitat de vida de les persones.
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Biologia i geologia / Física i química
FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO PMAR
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.
2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
Si un alumne duu suspesa una de les dues avaluacions (independentment de si és la
1a o la 2a) haurà de fer-ne la recuperació al juny. En cas de dur suspeses les dues
avaluacions, caldrà que recuperi ambdues.
Per recuperar les avaluacions suspeses caldrà realitzar una tasca (amb activitats de
síntesi sobre el que s’ha treballat en aquella unitat) i una prova mitjançant un formulari
online, que es qualificarà de la següent forma:
-

Entrega de la tasca a través del Classroom: 60% de la nota de l’avaluació.

-

Formulari d’avaluació online: 40% de la nota de l’avaluació.

3.Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació

Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final de la
1a i 2a avaluació igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada avaluació sigui
també igual o superior a 5. Es realitzarà la mitjana ponderada de les dues avaluacions, amb
un valor del 50% cada una.
Per obtenir la nota de l'avaluació ordinària es tindrà en compte la puntuació mitjana
amb decimals de les dues avaluacions (amb les notes de la recuperació o recuperacions, si
és el cas), no la qualificació entera que figura al butlletí de qualificacions.
La 3a avaluació tindrà caràcter sumatiu però en cap cas podrà disminuir la mitjana
obtinguda.
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b.

Qualificació de la 3a avaluació

Les notes de la tercera avaluació s’obtindran de les activitats que el Departament
proposa setmanalment i que van fent els alumnes des de ca seva.
La 3a avaluació es treballarà amb el llibre digital de Science Bits, a través d’una
llicència gratuïta oferida per l’editorial durant el confinament. Els alumnes realitzaran així les
tasques de les unitats didàctiques corresponents a la 3a avaluació.
La qualificació s’obtindrà de la següent manera:
Apartat llibre de Física i Química 3 ESO
Science Bits i fitxes al classroom

Nota 3a avaluació

Activitats inicials

5%

Apartat “Expliquem” i fitxes del classroom

50%

Apartat “Avaluem” o prova amb Google Forms

40%

Assistència a les videoconferències

5%

La nota final de la 3a avaluació només permetrà als alumnes pujar la nota final que
s’obtingui fent la mitjana de la 1a i 2 avaluació al juny. A continuació es mostra com influeix
la nota de la 3a avaluació a la qualificació final:

c.

Nota 3a avaluació

Puja a la mitjana de 1a i 2a
avaluació el següent:

1-2

0 punts

3-4

0,25 punts

5-6

0,5 punts

7-8

1 punt

9-10

1,5 punts

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària

Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del
mes de juny obtindrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
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A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran
avaluats tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació,
estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de
la suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
d.

Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària

Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que
s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les
circumstàncies ho permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar
aquesta avaluació de la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.

4.1. Objectius específics d’àrea:
Els objectius de la matèria de Física i química són els següents:
1. Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes disciplines i que
forma part del concepte universal de cultura.
2. Conèixer i comprendre els fenòmens que tenen lloc a la natura, establint relacions entre
ells.
3. Aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i la resolució de problemes i
situacions reals: observació, recerca d’informació, formulació d’hipòtesis, experimentació i/o
anàlisi de dades, càlcul i anàlisi de resultats i elaboració de conclusions.
4. Dissenyar i dur a terme experiments per explicar fenòmens senzills, utilitzant el material
adient i respectant les normes de seguretat i el tractament de residus.
5. Comprendre i reproduir amb claredat textos senzills de divulgació científica.
6. Adquirir les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de l’informació i la
comunicació com a instrument de feina en la resolució de situacions i problemes.
7. Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a aprendre
propis del pensament científic.
8. Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per adquirir nous
coneixements.
9. Desenvolupar hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.
10. Reconèixer i valorar la importància de la física i química en la millora dels hàbits de
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salut, els hàbits de consum, la cura d’éssers vius i el medi ambient necessària per fer
sostenible el nostre planeta i contribuir al desenvolupament i a la millora de la societat en
què vivim.

4.2. Continguts de la 3a avaluació:
UD 4. LA COMPOSICIÓ DE LA MATÈRIA.
1. Estructura atòmica.Isòtops. Models atòmics.
2. El Sistema Periòdic dels elements.
3. Masses atòmiques i moleculars.
 UD 5. UNIONS D’ÀTOMS
1. Unions entre àtoms: molècules i cristalls.
2. Tipus d’enllaç: iònic, covalent, molecular
UD 6. LES REACCIONS QUÍMIQUES
1. Canvis físics i canvis químics.
2. La reacció química. Productes i reactius.
3. La llei de conservació de la massa.
 UD 7. TOT ES QUÍMICA
1. Elements i composts d’especial interès amb aplicacions industrials, tecnològiques i
biomèdiques.

4.3. Estàndards d’aprenentatge essencials de la 3a avaluació:
U.D.4. LA COMPOSICIÓ DE LA MATÈRIA
2. Interpretar l’ordenació dels elements a la taula periòdica i reconèixer els més rellevants a
partir dels seus símbols.
2.1. Justifica l’actual ordenació dels elements en grups i períodes a la taula periòdica.
2.2. Relaciona les principals propietats de metalls, no metalls i gasos nobles amb la seva
posició a la taula periòdica i amb la seva tendència a formar ions, prenent com a referència
el gas noble més pròxim.
UD 5. UNIONS D’ÀTOMS
2. Diferenciar entre àtoms i molècules, i entre elements i composts en substàncies d’ús
freqüent i conegut.
2.1. Reconeix els àtoms i les molècules que componen substàncies d’ús freqüent,
classificant-les en elements o composts, basant-se en la seva expressió química.
2.2. Presenta, emprant les TIC, les propietats i aplicacions d’algun element i/o
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compost químic d’especial interès a partir d’una recerca guiada d’informació
bibliogràfica i/o digital.

UD 7. LES REACCIONS QUÍMIQUES.
1.1. Distingeix entre canvis físics i químics en accions de la vida quotidiana en funció
que hi hagi o no formació de noves substàncies.
2. Caracteritzar les reaccions químiques com a transformacions d’unes substàncies en
d’altres.
2.1. Identifica quins són els reactius i els productes de reaccions químiques senzilles
interpretant la representació esquemàtica d’una reacció química.
3.1. Representa i interpreta una reacció química a partir de la teoria atòmica i
molecular i la teoria de col·lisions.
4. Deduir la llei de conservació de la massa i reconèixer reactius i productes a través
d’experiències senzilles al laboratori i/o de simulacions per ordinador.
4.1. Reconeix quins són els reactius i els productes a partir de la representació de
reaccions químiques senzilles, i comprova experimentalment que es compleix la llei
de conservació de la massa.
UD 8. TOT ÉS QUÍMICA
6. Reconèixer la importància de la química en l’obtenció de noves substàncies i la seva
importància en la millora de la qualitat de vida de les persones.
6.1. Classifica alguns productes d’ús quotidià en funció de la seva procedència
natural o sintètica.
6.2. Identifica i associa productes procedents de la indústria química amb la seva
contribució a la millora de la qualitat de vida de les persones.
7. Valorar la importància de la indústria química en la societat i la seva influència en el medi
ambient.
7.1. Descriu l’impacte mediambiental del diòxid de carboni, els òxids de sofre, els òxids de
nitrogen i els CFC i altres gasos d’efecte hivernacle relacionant-lo amb els problemes
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Biologia i geologia / Física i química
FÍSICA I QUÍMICA 4t ESO
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.
2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
Si un alumne duu suspesa una de les dues avaluacions (independentment de si és la
1a o la 2a) haurà de fer-ne la recuperació al juny. En cas de dur suspeses les dues
avaluacions, caldrà que recuperi ambdues.
Per recuperar les avaluacions suspeses caldrà realitzar una tasca (amb activitats de
síntesi sobre el que s’ha treballat en aquella unitat) i una prova mitjançant un formulari
online, que es qualificarà de la següent forma:
Entrega de la tasca a través del Classroom: 40% de la nota de l’avaluació.
Formulari d’avaluació online: 60% de la nota de l’avaluació.
3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació

Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final de la
1a i 2a avaluació igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada avaluació sigui
també igual o superior a 5. Es realitzarà la mitjana ponderada de les dues avaluacions, amb
un valor del 50% cada una.
Per obtenir la nota de l'avaluació ordinària es tindrà en compte la puntuació mitjana
amb decimals de les dues avaluacions (amb les notes de la recuperació o recuperacions, si
és el cas), no la qualificació entera que figura al butlletí de qualificacions.
La 3a avaluació tindrà caràcter sumatiu però en cap cas podrà disminuir la mitjana
obtinguda.
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b.
Qualificació de la 3a avaluació
Les notes de la tercera avaluació s’obtindran de les activitats que el Departament
proposa setmanalment i que van fent els alumnes des de ca seva.
La 3a avaluació es treballarà amb el llibre digital de Science Bits, a través d’una
llicència gratuïta oferida per l’editorial durant el confinament. Els alumnes realitzaran així les
tasques de les unitats didàctiques corresponents a la 3a avaluació.
La qualificació s’obtindrà de la següent manera:
Apartat llibre Física i química ESO4 Science Bits

Nota 3a avaluació

Apartats “Engeguem” i “Explorem”

5%

Apartat “Expliquem”

50%

Apartat “Avaluem” o prova amb Google Forms

40%

Assistència a les videoconferències

5%

La nota final de la 3a avaluació només permetrà als alumnes pujar la nota final que
s’obtingui fent la mitjana de la 1a i 2 avaluació al juny. A continuació es mostra com influeix
la nota de la 3a avaluació a la qualificació final:

c.

Nota 3a avaluació

Puja a la mitjana de 1a i 2a
avaluació el següent:

1-2

0 punts

3-4

0,25 punts

5-6

0,5 punts

7-8

1 punt

9-10

1,5 punts

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària

Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del
mes de juny obtindrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran
avaluats tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació,
estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de
la suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
d.

Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària

Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que
s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les
circumstàncies ho permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar
aquesta avaluació de la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
4.1. Objectius específics d’àrea
1. Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes disciplines i
que forma part del concepte universal de cultura.
2. Conèixer i comprendre els fenòmens que tenen lloc a la natura, establint relacions
entre ells.
3. Aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i la resolució de problemes
i situacions reals: observació, recerca d’informació, formulació d’hipòtesis, experimentació
i/o anàlisi de dades, càlcul i anàlisi de resultats i elaboració de conclusions.
4. Dissenyar i dur a terme experiments per explicar fenòmens senzills, utilitzant el
material adient i respectant les normes de seguretat i el tractament de residus.
5. Comprendre i reproduir amb claredat textos senzills de divulgació científica.
6. Adquirir les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de l'informació i la
comunicació com a instrument de feina en la resolució de situacions i problemes.
7. Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a
aprendre propis del pensament científic.
8. Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per
adquirir nous coneixements.
9. Desenvolupar hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.
10. Reconèixer i valorar la importància de la física i química en la millora dels hàbits
de salut, els hàbits de consum, la cura d’éssers vius i el medi ambient necessària per fer
sostenible el nostre planeta i contribuir al desenvolupament i a la millora de la societat en
què vivim.
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4.2. Continguts de la 3a avaluació:
EL MOVIMENT
- Desplaçament i trajectòria, velocitat i acceleració.
- Gràfiques (x-t), (v-t) i (a-t)
- MRU I MRUA
- Caiguda lliure de cossos
LES FORCES
- Tipus de forces
- Càlcul de força resultant
- Lleis de Newton

4.3. Estàndards d’aprenentatge essencials de la 3a avaluació:
EL MOVIMENT
1. Justificar el caràcter relatiu del moviment i la necessitat d’un sistema de referència i
de vectors per descriure’l adequadament, aplicant-ho a la representació de diferents tipus
de desplaçament.
1.1. Representa la trajectòria i els vectors de posició, desplaçament i velocitat en
diferents tipus de moviment emprant un sistema de referència.
2. Distingir els conceptes de velocitat mitjana i velocitat instantània i justificar la seva
necessitat segons el tipus de moviment.
2.1. Classifica diferents tipus de moviments en funció de la seva trajectòria i la seva
velocitat.
3. Expressar correctament les relacions matemàtiques que existeixen entre les
magnituds que defineixen els moviments rectilinis.
3.1. Dedueix les expressions matemàtiques que relacionen les diferents variables en els
moviments rectilini uniforme (MRU), rectilini uniformement accelerat (MRUA).
4. Resoldre problemes de moviments rectilinis, utilitzant una representació esquemàtica
amb les magnituds vectorials implicades, expressant el resultat en les unitats del sistema
internacional.
4.1. Resol problemes de moviment rectilini uniforme (MRU), de rectilini uniformement
accelerat (MRUA), positius i negatius de les magnituds, i expressant el resultat en unitats
del sistema internacional.
4.2. Determina temps i distàncies de frenada de vehicles.
5.1. Determina el valor de la velocitat i l’acceleració a partir de gràfics posició-temps i
velocitat-temps en moviments rectilinis.
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LES FORCES
6. Reconèixer el paper de les forces com a causa dels canvis en la velocitat dels cossos
i representar-les vectorialment.
6.1. Identifica les forces implicades en fenòmens quotidians en els quals hi ha canvis en
la velocitat d’un cos.
6.2. Representa vectorialment el pes, la força normal, la força de fricció en diferents
casos de moviments rectilinis .
7. Emprar el principi fonamental de la dinàmica en la resolució de problemes en què
intervenen diverses forces.
7.1. Identifica i representa les forces que actuen sobre un cos en moviment tant en un
pla horitzontal com inclinat, calculant la força resultant i l’acceleració.
8. Aplicar les lleis de Newton a la interpretació de fenòmens quotidians.
8.2. Dedueix la primera llei de Newton com a conseqüència de l’enunciat de la segona
llei.
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Biologia i geologia / Física i química
MATEMÀTIQUES 3r ESO PMAR
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.
2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
Si un alumne duu suspesa una de les dues avaluacions (independentment de si és la
1a o la 2a) haurà de fer-ne la recuperació al juny. En cas de dur suspeses les dues
avaluacions, caldrà que recuperi ambdues.
Per recuperar les avaluacions suspeses caldrà realitzar una tasca (amb activitats de
síntesi sobre el que s’ha treballat en aquella unitat) i una prova mitjançant un formulari
online, que es qualificarà de la següent forma:
-

Entrega de la tasca a través del Classroom: 60% de la nota de l’avaluació.

-

Formulari d’avaluació online: 40% de la nota de l’avaluació.

3. Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació

Aprovaran l'assignatura al juny aquells alumnes que obtinguin una mitjana final de la
1a i 2a avaluació igual o superior a 5, sempre i quan la nota de cada avaluació sigui
també igual o superior a 5. Es realitzarà la mitjana ponderada de les dues avaluacions, amb
un valor del 50% cada una.
Per obtenir la nota de l'avaluació ordinària es tindrà en compte la puntuació mitjana
amb decimals de les dues avaluacions (amb les notes de la recuperació o recuperacions, si
és el cas), no la qualificació entera que figura al butlletí de qualificacions.
La 3a avaluació tindrà caràcter sumatiu però en cap cas podrà disminuir la mitjana
obtinguda.
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b.

Qualificació de la 3a avaluació

Les notes de la tercera avaluació s’obtindran de les activitats que el Departament
proposa setmanalment i que van fent els alumnes des de ca seva. La qualificació s’obtindrà
de la següent forma:
●

Tasques avaluables entregades a través de Google Classroom: 50% de la nota de
l’avaluació
.

●

Avaluació mitjançant formularisonline: 40% de la nota de l’avaluació.

●

Assistència a les videoconferènciesde l’assignatura: 10% de la nota.

La nota final de la 3a avaluació només permetrà als alumnes pujar la nota final que
s’obtingui fent la mitjana de la 1a i 2 avaluació al juny. A continuació es mostra com influeix
la nota de la 3a avaluació a la qualificació final:

c.

Nota 3a avaluació

Puja a la mitjana de 1a i 2a
avaluació el següent:

1-2

0 punts

3-4

0,25 punts

5-6

0,5 punts

7-8

1 punt

9-10

1,5 punts

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària

Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del
mes de juny obtindrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran
avaluats tenint en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació,
estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de
la suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
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d.

Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària

Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que
s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny. En cas de què sigui viable i les
circumstàncies ho permetin es prioritzarà un examen presencial a l’institut per qualificar
aquesta avaluació de la forma més objectiva possible.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.

4.1. Objectius específics d’àrea:
L’ensenyament de les matemàtiques en aquesta etapa té com a objectiu el
desenvolupament en els alumnes de les capacitats següents:
1. Reconèixer i valorar el paper que les matemàtiques tenen com a part integrant de la
cultura i, mitjançant les competències matemàtiques, analitzar tot tipus de fenòmens
relacionats amb la diversitat cultural, el medi, la salut, la justícia social, el consum i altres, i
actuar sempre de manera reflexiva, compromesa i crítica en tots els àmbits de la vida.
2. Progressar en l’adquisició d’habilitats de pensament matemàtic, com analitzar i
investigar, interpretar, formular i comunicar de manera matemàtica, usant les
representacions adequades, fenòmens i problemes en diferents contextos.
3. Identificar la possibilitat de matematització de situacions problemàtiques de la realitat,
plantejar i resoldre el problema mitjançant l’ús de les eines i els models matemàtics adients,
i interpretar les solucions en el context original.
4. Desenvolupar, en la manera d’afrontar els problemes de la vida quotidiana, actituds i
maneres inherents a l’activitat matemàtica, com la feina sistemàtica, la constància, la
reflexió sobre les decisions preses i els errors comesos o la capacitat de canviar el punt de
vista.
5. Desenvolupar una actitud positiva davant la resolució de problemes i les situacions
desconegudes, augmentar l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats, i superar
bloqueigs i inseguretats.
6. Emprar les eines tecnològiques adequades tant per fer diferents tipus de càlculs,
representacions i simulacions, com per cercar, analitzar i seleccionar informació, elaborar
documents propis i exposar-los o compartir-los, si és el cas, ja sigui per resoldre situacions
problemàtiques o per al mateix procés d’aprenentatge.
7. Adquirir i millorar tècniques de resolució de problemes, des de la lectura comprensiva
de l’enunciat i les estratègies de resolució fins a la revisió del procés seguit, i incorporar al
llenguatge les formes d’expressió que permetin explicar raonadament aquest procés de
manera clara i precisa.
8. Conèixer i emprar diferents tipus de nombres i les relacions i les operacions entre ells
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per tractar aspectes de la realitat que siguin quantificables: recollir, transformar i intercanviar
informació i resoldre problemes de la vida diària, triant el tipus de càlcul i l’estratègia
adequats.
9. Valorar la importància de la mesura tant en la vida quotidiana com en l’àmbit científic,
i aplicar procediments (instruments, fórmules o algun altre) per obtenir mesures de manera
directa o indirecta i fer estimacions en diferents contextos.
10. Identificar, representar i analitzar situacions de canvi i de relacions, numèriques o
geomètriques, i reconèixer els patrons i les lleis generals que les regeixen, usant diferents
llenguatges: verbal, numèric, algebraic, gràfic i geomètric.
11. Reconèixer, descriure i analitzar figures planes i cossos geomètrics, identificar les
que són presents en l’entorn i emprar les seves propietats i relacions per interpretar millor
aquest entorn, resoldre problemes, gaudir de la bellesa que generen i desenvolupar la
creativitat i la imaginació.
12. Fer servir tècniques de recollida d’informació i emprar les eines o els mètodes
estadístics apropiats per organitzar, analitzar i presentar aquestes dades o les que hi hagi
presents en diferents mitjans de comunicació, a fi de poder interpretar millor els missatges,
o donar les respostes adequades sobre les característiques d’una població.
13. Reconèixer situacions d’incertesa, i valorar i usar la probabilitat com a mesura
d’aquesta incertesa i per superar prejudicis habitualment associats a algunes d’aquestes
situacions.
14. Incorporar al vocabulari propi elements del llenguatge matemàtic per expressar-se
oralment i per escrit en contextos en què és necessària una comunicació correcta.

4.2. Continguts de la 3a avaluació:
BLOC 3. GEOMETRIA
1. Triangles rectangles. El teorema de Pitàgores. Justificació geomètrica i aplicacions.
2. Políedres i cossos de revolució. Elements característics, classificació. Àrees i volums.
3. Propietats, regularitats i relacions dels políedres.
4. Càlcul de longituds, superfícies i volums del món físic.
BLOC 4. FUNCIONS
1. Coordenades cartesianes: representació i identificació de punts en un sistema
d’eixos de coordenades.
2. El concepte de funció: variable dependent i independent. Formes de presentació
(llenguatge habitual, taul, gràfic, Fórmula).
BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
1. Població i individu. Mostra. Variables estadístiques
2. Variables qualitatives i quantitatives.
3. Freqüències absolutes i relatives.
4. Organització en taules de dades recollides en una experiència.
5. Diagrames de barres i de sectors. Polígons de freqüències.
6. Mesures de tendència central (mitjana, mediana i moda).
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4.3. Estàndards d’aprenentatge essencials de la 3a avaluació
BLOC 3.GEOMETRIA
1. Reconèixer i descriure els elements i les propietats característiques de les figures
planes, els cossos geomètrics elementals i les seves configuracions geomètriques.
1.4. Calcula el perímetre i l’àrea de polígons i de figures circulars en problemes
contextualitzats aplicant fórmules i tècniques adequades.
1.5.. Identificar centres, eixos i plans de simetria de figures planes i políedres.
2. Utilitzar el teorema de Tales i el teorema de Pitàgores i les fórmules usuals per fer
mesures indirectes d’elements inaccessibles i per obtenir les mesures de longituds, àrees i
volums dels cossos elementals, d’exemples presos de la vida real, de representacions
artístiques com pintura o arquitectura o de la resolució de problemes geomètrics.
2.2. Reconeix triangles semblants i, en situacions de semblança, empra el teorema de
Tales per al càlcul indirecte de longituds en contextos diversos.

BLOC 4. FUNCIONS
1. Conèixer els elements que intervenen en l’estudi de les funcions i la seva
representació gràfica.
1.1. Interpreta el comportament d’una funció donada gràficament i associa enunciats de
problemes contextualitzats a gràfiques.
1.2. Identifica les característiques més rellevants d’una gràfica i les interpreta dins
el seu context.
1.3 Identifica relacions de la vida quotidiana i d’altres matèries que es poden modelitzar
mitjançant una funció lineal i valorar la utilitat de la descripció d’aquest model i dels seus
paràmetres per descriure el fenomen analitzat.

BLOC 5. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
1. Elaborar informacions estadístiques per descriure un conjunt de dades mitjançant
taules i gràfics adequats a la situació analitzada, i justificar si les conclusions són
representatives per a la població estudiada.
1.1. Distingeix població i mostra, i justifica les diferències en problemes
contextualitzats.
1.3. Distingeix entre variable qualitativa, variable quantitativa discreta i variable
quantitativa contínua, i en posa exemples.
1.3. Elabora taules de freqüències, relaciona els diferents tipus de freqüències i obté
informació de la taula elaborada.

