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CURS 2020-2021 

ÀREA/MATÈRIA Ciències Aplicades a l’Activitat Professional 
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MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Ildefonso Rubiano 

DATA ELABORACIÓ: 06-10-20 

1. OBJECTIUS 

 
 Conèixer l'organització d'un laboratori així com les tècniques de treball més habituals en ell, sabent 

seleccionar el material específic més adequat per a cadascuna d'elles. 

 Treballar en el laboratori coneixent i respectant les normes de seguretat i higiene, utilitzant els 
equips de protecció necessaris en cada cas. 

 Aplicar, en casos pràctics, les tècniques bàsiques de laboratori, adquirint i desenvolupant bons 
hàbits de treball individual i en equip i comunicant de forma adequada els resultats. 

 Aplicar mètodes d'observació, recollida de dades, anàlisi i extracció de conclusions basats en 
models científics. 

 Conèixer algunes de les principals aplicacions científiques en diferents activitats professionals. 

 Comprendre les aportacions de la Ciència i la Tecnologia per a la conservació, preservació i 
protecció dels recursos naturals, incorporant eines de prevenció que fonamentin un ús sostenible 
dels recursos. 

 Conèixer els diferents tipus d'agents contaminants, provinents de l'activitat industrial, agrícola o de 
producció d'energia, valorant l' impacte mediambiental que produeixen. 

 Comprendre el concepte de R + D + I valorant la seva importància per a la fabricació de nous 
materials o productes, disseny de nous processos, sistemes de producció així com de la seva 
millora tecnològica. 

 Conèixer l'evolució de l' R + D + I, així com els organismes que la fomenten, els seus últims èxits i 
la incidència que té en la millora de la competitivitat dels diferents sectors productius, sobretot els 
existents en el nostre entorn. 

 Aplicar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a la recerca d'informació i per recollir, 
seleccionar, processar i presentar la informació obtinguda, així com per al maneig de programes 
d'experimentació i experiments assistits per ordinador. 

 Utilitzar estratègies que li permetin seleccionar, integrar i utilitzar els coneixements i procediments 
adquirits a l'hora d'entendre el seu entorn quotidià des d'una perspectiva científica. 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
PRIMERA AVALUACIÓ: 
Unitat 1. Química ambiental i contaminació de l’aire 
Unitat 2. Contaminació del sòl i nuclear 
Unitat 3. Contaminació i depuració de l’aigua 
Unitat 4. Residus, recursos i sostenibilitat 
 
SEGONA AVALUACIÓ: 
Unitat 5. La ciència en les activitats laborals 
Unitat 6. El laboratori en les ciències 
Unitat 7. Les magnituds i les mescles 
Unitat 8. Dissolucions i reaccions químiques 
  
TERCERA AVALUACIÓ: 
Unitat 9. Recerca, desenvolupament i innovació 
Unitat 10. Projecte de recerca 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1. Utilitzar correctament els materials i productes del laboratori.  
2. Complir i respectar les normes de seguretat i higiene del laboratori.  
3. Contrastar algunes hipòtesis basant-se en l'experimentació, recopilació de dades i anàlisis de 

resultats.  
4. Aplicar les tècniques i l'instrumental apropiat per identificar magnituds.  
5. Preparar dissolucions de diversa índole, utilitzant estratègies pràctiques.  
6. Separar els components d'una mescla utilitzant les tècniques instrumentals apropiades.  
7. Predir què tipus biomolècules estan presents en diferents tipus d'aliments.  
8. Determinar què tècniques habituals de desinfecció cal utilitzar segons l'ús que es faci del material 

instrumental.  
9. Precisar les fases i procediments habituals de desinfecció de materials d'ús quotidià en els 

establiments sanitaris, d'imatge personal, de tractaments de benestar i en les indústries i locals 
relacionats amb les indústries alimentàries i les seves aplicacions.  

10. Analitzar els procediments instrumentals que s'utilitzen en diverses indústries com l'alimentària, 
agrària, farmacèutica, sanitària, imatge personal, etc. 

11. Contrastar les possibles aplicacions científiques en els camps professionals directament relacionats 
amb el seu entorn.  

12. Precisar en què consisteix la contaminació i categoritzar els tipus més representatius.  
13. Contrastar en què consisteixen els diferents efectes mediambientals, tals com la pluja àcida, l'efecte 

hivernacle, la destrucció de la capa d'ozó i el canvi climàtic.  
14. Precisar els efectes contaminants que es deriven de l'activitat industrial i agrícola, principalment sobre 

el sòl.  
15. Precisar els agents contaminants de l'aigua i informar sobre el tractament de depuració de les 

mateixes. Recopilar dades d'observació i experimentació per detectar contaminants en l'aigua.  
16. Precisar en què consisteix la contaminació nuclear, reflexionar sobre la gestió dels residus nuclears 

i valorar críticament la utilització de l'energia nuclear.  
17. Identificar els efectes de la radioactivitat sobre el medi ambient i la seva repercussió sobre el futur 

de la humanitat.  
18. Precisar les fases procedimentals que intervenen en el tractament de residus.  
19. Contrastar arguments a favor de la recollida selectiva de residus i la seva repercussió a nivell familiar 

i social.  
20. Utilitzar assajos de laboratori relacionats amb la química ambiental, conèixer què és una mesura de 

pH i el seu maneig per controlar el medi ambient.  
21. Analitzar i contrastar opinions sobre el concepte de desenvolupament sostenible i les seves 

repercussions per a l'equilibri mediambiental.  
22. Participar en campanyes de sensibilització, a nivell del centre educatiu, sobre la necessitat de 

controlar la utilització dels recursos energètics o d'un altre tipus.  
23. Dissenyar estratègies per donar a conèixer als seus companys i persones properes la necessitat de 

mantenir el medi ambient. 
24. Analitzar la incidència de la R+D+i en la millora de la productivitat, augment de la competitivitat en el 

marc globalitzador actual.  
25. Investigar, argumentar i valorar sobre tipus d'innovació, ja sigui en productes o en processos, valorant 

críticament totes les aportacions als mateixos, ja sigui d'organismes estatals o autonòmics i 
d'organitzacions de diversa índole.  

26. Recopilar, analitzar i discriminar informació sobre diferents tipus d'innovació en productes i processos 
a partir d'exemples d'empreses capdavanteres en innovació.  

27. Utilitzar adequadament les TIC en la cerca, selecció i procés de la informació, encaminades a la 
recerca o estudi que relacioni el coneixement científic aplicat a l'activitat professional. 

28. Planejar, aplicar, i integrar les destreses i habilitats pròpies de treball científic.  
29. Elaborar hipòtesi i contrastar-les a través de l'experimentació o l'observació i argumentació. 3. 

Discriminar i decidir sobre les fonts d'informació i els mètodes emprats per a la seva obtenció.  
30. Participar, valorar i respectar el treball individual i en grup.  
31. Presentar i defensar en públic el projecte de recerca realitzat. 
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
La qualificació de l’alumne a una avaluació s’obtindrà calculant la mitjana (aritmètica o ponderada) de les 
qualificacions de les diferents activitats avaluades. Les qualificacions a la ESO són valors numèrics 
de l’1 al 10 sense decimals, de manera que sempre que s’obtingui la mitjana d’un seguit de 
qualificacions, es procedirà a arrodonir-la. 
 
Es considera qualificació negativa aquella que és inferior a 5, i positiva en cas contrari. 
La nota de final d’avaluació s’obtindrà segons els percentatges següents: 
 

Instruments d'avaluació Qualificació Acords 

departament 

1. Realització de 

proves objectives o 

obertes 

Almenys dos per avaluació trimestral, no han 

de ser de contingut i valor simètric en la seva 

valoració. 

 40 % 

80% 

2. Realització de 

tasques o activitats 

Plantejades com problemes, exercicis, 

respostes a preguntes i el quadern de 

classe. 

20 %  

3. Producció de 

treballs pràctics 

personals  

Almenys dos treballs per avaluació 

trimestral, incloent en la seva valoració 

l'exposició o defensa oral d'almenys un 

d'ells. 

20 %  

4. Producció de 

treballs grupals.  

Almenys un per avaluació trimestral. Donada 

la situació creada per la Covid-19, els 

treballs grupals es realitzaran mitjançant 

eines telemàtiques de treball cooperatiu. Es 

valorarà també la participació de l'alumne en 

els debats a classe.  

10 % 

20% 

5. Observació de 

l’actitud de l'alumne 

S’utilitzaran els ítems especificats més avall 
10 % 

 

ÍTEMS PER VALORAR L’ACTITUD:  
 
1. Portar el material a classe. 
2. Comportament a classe (respecte, participació...) 
3. Presentació de la llibreta. 
4. Rendiment (esforç, constància...) 
5. Treball al laboratori: treball en grup, tenir cura del material, respectar les normes d’ús i seguretat. 
6. Ús adequat del vocabulari científic. 
 
La qualificació final del curs de cada alumne s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les 
qualificacions obtingudes a les tres avaluacions, i arrodonint-la com en el cas de les qualificacions de 
cada avaluació. Es tindrà en compte si ha millorat en les diferents recuperacions al llarg del curs. Si la 
mitjana de les tres avaluacions té una nota de 5 o superior, es considerarà la matèria aprovada. 
Si la nota és inferior a 5, la matèria quedarà pendent per la convocatòria extraordinària. 
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5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació d’avaluacions pendents 

Es realitzarà una prova que permetrà recuperar l’avaluació als alumnes que tenen l’assignatura 
suspesa. Si hi ha treballs pendents també s’hauran d’entregar per poder recuperar (prèviament el 
professor informarà a cada alumne dels treballs pendents). La nota de recuperació serà la que tregui a 
la prova i servirà per fer la mitjana a final de curs. A la recuperació de la tercera, tot i que la mitjana de 
curs sigui aprovada, l’alumne ha de presentar-se obligatòriament i ha de treure com a mínim una nota 
de 3 a la recuperació per aprovar el curs. 

Dates de les sessions: 

 1a Avaluació: del 14 al 18 de desembre 

 2a Avaluació: del 22 al 26 de març 

 3a Avaluació: del 22 al 25 de juny 

Convocatòria extraordinària 

Es realitzarà una prova de la totalitat de la matèria suspesa. Constarà de preguntes teòriques i pràctiques.  
 
Matèries pendents de cursos anteriors 

Enguany no hi ha cap alumne amb aquesta matèria pendent de cursos anteriors. 
 
 
 
 

 
 


