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ETAPA BATXILLERAT 

CURS 2020/2021 

ÀREA/MATÈRIA Cultura científica I 

GRUP/GRUPS B1A, B1C, B1D 

MESTRE/S-PROFESSOR/S Núria Turmo 

DATA ELABORACIÓ: 20/10/2020 

 

1. OBJECTIUS 

 
L’assignatura de Cultura científica contribuirà a que els alumnes assoleixin els següents objectius, que 
són propis de batxillerat: 
 
- Conèixer el significat qualitatiu d'alguns conceptes, lleis i teories, per formar-se opinions fonamentades 
sobre qüestions científiques i tecnològiques que tinguin incidència en les condicions de vida personal i 
global i siguin objecte de controvèrsia social i debat públic. 
 
- Plantejar-se preguntes sobre qüestions i problemes científics d'actualitat i tractar de buscar les seves 
pròpies respostes, utilitzant i seleccionant de forma crítica informació provinent de diverses fonts, sabent 
discriminar aquelles que són fiables. 
 
- Adquirir un coneixement coherent i crític de les tecnologies de la informació, la comunicació i l'oci 
presents en el seu entorn, propiciant un ús assenyat i racional de les mateixes per a la construcció del 
coneixement científic, l'elaboració del criteri personal i la millora del benestar individual i col·lectiu. 
 
- Argumentar, debatre i avaluar propostes i aplicacions dels coneixements científics d'interès social 
relatius a la salut i a les tècniques reproductives, l'enginyeria genètica, les tecnologies d'informació i 
comunicació, l'oci, etc., per poder valorar les informacions científiques i tecnològiques dels mitjans de 
comunicació de masses i adquirir independència de criteri. 
 
- Valorar la contribució de la ciència i la tecnologia a la millora de la qualitat de vida, reconeixent les seves 
aportacions i les seves limitacions com a empresa humana les idees de la qual estan en contínua evolució 
i condicionades al context cultural, social i econòmic en el qual es desenvolupen. 
 
- Reconèixer en alguns exemples concrets la influència recíproca entre el desenvolupament científic i 
tecnològic i els contextos socials, polítics, econòmics, religiosos, educatius i culturals en què es produeix 
el coneixement i les seves aplicacions. 
 
- Valorar i defensar la diversitat d'opinions enfront de qüestions científiques i tecnològiques polèmiques, 
com un principi democràtic i de justícia universal, en el qual s'ha d'actuar per consens i negociació, no 
per imposició. 

 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
El bloc 1: procediments de treball, detallat en el punt 5, és transversal, i es treballarà al llarg de tot el 
curs, en les diferents unitats. 
 
1a Avaluació 
 

INTRODUCCIÓ 

 

AVALUACIÓ INICIAL 
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UNITAT 1:  LA TERRA 
Continguts: Formació del Sol i els planetes del sistema solar. 
  Diferenciació en capes en la Terra i formació de l’atmosfera i la hidrosfera 
  Estructura interna de la Terra (model dinàmic i estàtic) 
  La deriva continental. Proves geogràfiques, paleontològiques, geològiques i 
  paleoclimàtiques. 
  Tectònica de plaques. 
  

 

UNITAT 2: LA VIDA I L’ÉSSER HUMÀ 
Continguts: 
 Els éssers vius i la seva composició: Les biomolècules 
 Cronologia de la vida a la Terra 
 Teories sobre l’origen de la matèria orgànica, i la  vida. 

Teories de l'evolució: lamarckisme, Darwinisme i neodarwinisme (bases de la Genètica) 
Proves de l’evolució. 
Evolució dels homínids.  

 
 (Educació per la pau)   
(Educació moral i cívica) 

 
 
2a Avaluació 
 

UNITAT 3:  LA REVOLUCIÓ GENÈTICA 
Continguts: 
 Els  cromosomes.  

Els  gens com a base de l’herència.  
El codi genètic.  
Enginyeria genètica: transgènics, teràpies gèniques. 
El Projecte Genoma Humà. 
Aspectes socials relacionats amb l'enginyeria genètica.  
La clonació i les seves conseqüències mèdiques.  
La reproducció assistida, selecció i conservació d'embrions.  
Cèl·lules mare: tipus i aplicacions.  
Bioètica. 

 (Educació per la salut)   
( Educació moral i cívica) 
(Educació per al consum) 

 
 
3a Avaluació 
 

UNITAT 4:  AVENÇOS EN BIOMEDICINA 
Continguts: 
 Diagnòstics i tractaments.  

Trasplantaments.  
La recerca farmacèutica.  
Principis actius: Genèrics.  
Sistema sanitari.  
Medicina alternativa. 

 (Educació per al consum) 
(Educació per la salut)   
(Educació moral i cívica) 

 
 

UNITAT 5:  NOVES TECNOLOGIES EN LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ 

Continguts: 
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 Analògic enfront de digital.  
Ordinadors: evolució i característiques.  
Emmagatzematge digital de la informació.  
Imatge i so digital.  
Telecomunicacions: TDT, telefonia fixa i mòbil. 
Història d'Internet.  
Connexions i velocitat d'accés a Internet. La fibra òptica.  
Xarxes socials.  
Perills d'Internet.  
Satèl·lits de comunicació.  
GPS: funcionament i funcions. 
Tecnologia LED. 
Comunicacions segures: clau pública i privadesa.  
Encriptació de la informació.  
Signatura electrònica i l'administració electrònica.  
La vida digital. 

 (Educació per al consum)  
 (Educació per la salut) 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 1. Procediments de treball 

1. Obtenir, seleccionar i valorar informacions 
relacionades amb la ciència i la tecnologia a 
partir de diferents fonts d'informació.  
2. Valorar la importància que té la recerca i el 
desenvolupament tecnològic en l'activitat 
quotidiana. 
 3. Comunicar conclusions i idees en suports 
públics diversos, utilitzant eficaçment les 
tecnologies de la informació i comunicació per 
transmetre opinions pròpies argumentades. 

1.1. Analitza un text científic o una font científic -
gràfica, valorant de forma crítica, tant el seu rigor 
i fiabilitat, com el seu contingut.  
1.2. Cerca, analitza, selecciona, contrasta, 
redacta i presenta informació sobre un tema 
relacionat amb la ciència i la tecnologia, utilitzant 
tant els suports tradicionals com  Internet.  
2.1. Analitza el paper que la recerca científica té 
com a motor de la nostra societat i la seva 
importància al llarg de la història. 
 3.1. Realitza comentaris analítics d'articles 
divulgatius relacionats amb la ciència i la 
tecnologia, valorant críticament l'impacte en la 
societat dels textos i/o fonts científic - gràfiques 
analitzades i defensa en públic les seves 
conclusions. 
 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 2. La Terra i la vida 

1. Justificar la teoria de la deriva continental en 
funció de les evidències experimentals que la 
recolzen.  
2. Explicar la tectònica de plaques i els 
fenòmens al fet que dóna lloc.  
3. Determinar les conseqüències de l'estudi de 
la propagació de les ones sísmiques P i S, 
respecte de les capes internes de la Terra.  
4. Enunciar les diferents teories científiques que 
expliquen l'origen de la vida a la Terra. 
 5. Establir les proves que recolzen la teoria de 
la selecció natural de Darwin i utilitzar-la per 
explicar l'evolució dels éssers vius a la Terra.  

1.1. Justifica la teoria de la deriva continental a 
partir de les proves geogràfiques, 
paleontològiques, geològiques i 
paleoclimàtiques.  
2.1. Utilitza la tectònica de plaques per explicar 
l'expansió del fons oceànic i l'activitat sísmica i 
volcànica en les vores de les plaques. 
 3.1. Relaciona l'existència de diferents capes 
terrestres amb la propagació de les ones 
sísmiques a través d'elles. 
 4.1. Coneix i explica les diferents teories sobre 
l'origen de la vida a la Terra. 
 5.1. Descriu les proves biològiques, 
paleontològiques i moleculars que recolzen la 
teoria de l'evolució de les espècies. 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 4  de  7 

 

6. Reconèixer l'evolució des dels primers 
homínids fins a l'home actual i establir les 
adaptacions que ens han fet evolucionar.  
7. Conèixer els últims avanços científics en 
l'estudi de la vida a la Terra. 

 5.2. Enfronta les teories de Darwin i Lamarck 
per explicar la selecció natural. 
 6.1. Estableix les diferents etapes evolutives 
dels homínids fins a arribar a l'Homo sapiens, 
establint les seves característiques fonamentals, 
tals com a capacitat cranial i altura.  
6.2. Valora, de forma crítica, les informacions 
associades a l'univers, la Terra i a l'origen de les 
espècies, distingint entre informació científica 
real, opinió i ideologia.  
7.1. Descriu les últimes recerques científiques  
sobre  l'origen i desenvolupament de la vida en 
la Terra. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 3. Avenços en Biomedicina 

1. Analitzar l'evolució històrica en la 
consideració i tractament de les malalties.  
2. Distingir entre el que és Medicina i el que no 
ho és. 
 3. Valorar els avantatges que planteja la 
realització d'un trasplantament i les seves 
conseqüències.  
4. Prendre consciència de la importància de la 
recerca mèdic - farmacèutica.  
5. Fer un ús responsable del sistema sanitari i 
dels medicaments. 
 6. Diferenciar la informació procedent de fonts 
científiques d'aquelles que procedeixen de 
pseudociències o que persegueixen objectius 
merament comercials. 

1.1. Coneix l'evolució històrica dels mètodes de 
diagnòstic i tractament de les malalties. 
 2.1. Estableix l'existència d'alternatives a la 
medicina tradicional, valorant el seu fonament 
científic i els riscos que comporten.  
3.1. Proposa els trasplantaments com a 
alternativa en el tractament de certes malalties, 
valorant els seus avantatges i inconvenients. 
4.1. Descriu el procés que segueix la indústria 
farmacèutica per descobrir, desenvolupar, 
assajar i comercialitzar els fàrmacs.  
5.1. Justifica la necessitat de fer un ús racional 
de la sanitat i dels medicaments.  
6.1. Discrimina la informació rebuda sobre 
tractaments mèdics i medicaments en funció de 
la font consultada. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 4.La revolució genètica 

1. Reconèixer els fets històrics més rellevants 
per a l'estudi de la genètica.  
2. Obtenir, seleccionar i valorar informacions 
sobre l'ADN, el codi genètic, l'enginyeria 
genètica i les seves aplicacions mèdiques. 
 3. Conèixer els projectes que es desenvolupen 
actualment com a conseqüència de desxifrar el 
genoma humà, tals com HapMap i Encode.  
4. Avaluar les aplicacions de l'enginyeria 
genètica en l'obtenció de fàrmacs, transgènics i 
teràpies gèniques.  
5. Valorar les repercussions socials de la 
reproducció assistida, la selecció i conservació 
d'embrions. 
 6. Analitzar els possibles usos de la clonació. 7. 
Establir el mètode d'obtenció dels diferents tipus 
de cèl·lules mare, així com la seva potencialitat 
per generar teixits, òrgans i fins i tot organismes 
complets. 
 8. Identificar alguns problemes socials i dilemes 
morals deguts a l'aplicació de la genètica: 
obtenció de transgènics, reproducció assistida i 
clonació. 

1.1. Coneix i explica el desenvolupament històric 
dels estudis duts a terme dins del camp de la 
genètica.  
2.1. Sap situar la informació genètica que 
posseeix tot ésser viu, establint la relació 
jeràrquica entre les diferents estructures, des del 
nucleòtid fins als gens responsables de 
l'herència.  
3.1. Coneix i explica la forma en què es codifica 
la informació genètica en l'ADN, justificant la 
necessitat d'obtenir el genoma complet d'un 
individu i desxifrar el seu significat. 
 4.1. Analitza les aplicacions de l'enginyeria 
genètica en l'obtenció de fàrmacs, transgènics i 
teràpies gèniques.  
5.1. Estableix les repercussions socials i 
econòmiques de la reproducció assistida, la 
selecció i conservació d'embrions.  
6.1. Descriu i analitza les possibilitats que 
ofereix la clonació en diferents camps. 
 7.1. Reconeix els diferents tipus de cèl·lules 
mare en funció de la seva procedència i 
capacitat generativa, establint en cada cas les 
aplicacions principals.  
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8.1. Valora, de forma crítica, els avanços 
científics relacionats amb la genètica, els seus 
usos i conseqüències mèdiques i socials.  
8.2. Explica els avantatges i inconvenients dels  
 aliments transgènics, raonant la conveniència o 
no del seu ús. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 5.Noves tecnologies en comunicació i informació 

1. Conèixer l'evolució que ha experimentat la 
informàtica, des dels primers prototips fins als 
models més actuals, sent conscient de l'avanç 
assolit en paràmetres tals com a grandària, 
capacitat de procés, emmagatzematge, 
connectivitat, portabilitat, etc. 
 2. Determinar el fonament d'alguns dels 
avanços més significatius de la tecnologia 
actual.  
3. Prendre consciència dels beneficis i 
problemes que pot originar el constant avanç 
tecnològic.  
4. Valorar, de forma crítica i fonamentada, els 
canvis que Internet està provocant en la societat.  
5. Efectuar valoracions crítiques, mitjançant 
exposicions i debats, sobre problemes 
relacionats amb els delictes informàtics, l'accés 
a dades personals, els problemes de 
socialització o d'excessiva dependència que pot 
causar el seu ús. 
 6. Demostrar mitjançant la participació en 
debats, elaboració de redaccions i/o comentaris 
de text, que s'és conscient de la importància que 
tenen les noves tecnologies en la societat actual. 

1.1. Reconeix l'evolució històrica de l'ordinador 
en termes de grandària i capacitat de procés. 
1.2. Explica com s'emmagatzema la informació 
en diferents formats físics tals com a discos 
durs, discos òptics i memòries, valorant els 
avantatges i inconvenients de cadascun d'ells. 
1.3. Utilitza amb propietat conceptes 
específicament associats a l'ús d'Internet.  
2.1. Compara les prestacions de dos dispositius 
donats del mateix tipus, un basat a la tecnologia 
analògica i un altre en la digital 
 2.2. Explica com s'estableix la posició sobre la 
superfície terrestre amb la informació rebuda 
dels sistemes de satèl·lits GPS o GLONASS. 
2.3. Estableix i descriu la infraestructura bàsica 
que requereix l'ús de la telefonia mòbil.  
2.4. Explica el fonament físic de la tecnologia 
LED i els avantatges que suposa la seva 
aplicació en pantalles planes i il·luminació.  
2.5. Coneix i descriu les especificacions dels 
últims dispositius, valorant les possibilitats que 
poden oferir a l'usuari.  
3.1. Valora de forma crítica la constant evolució 
tecnològica i el consumisme que origina en la 
societat. 
4.1. Justifica l'ús de les xarxes socials, 
assenyalant els avantatges que ofereixen i els 
riscos que suposen.  
4.2. Determina els problemes als quals 
s'enfronta Internet i les solucions que es 
barregen.  
5.1. Descriu en què consisteixen els delictes 
informàtics més habituals.  
5.2. Posa de manifest la necessitat de protegir 
les dades mitjançant encriptació, contrasenya, 
etc.  
6.1. Assenyala les implicacions socials del 
desenvolupament tecnològic. 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
Es valorarà el grau de d’adquisició dels criteris d’avaluació establerts per cadascuna de les tres 
avaluacions, mitjançant una nota numèrica entera entre 0 i 10, considerant l’avaluació aprovada a partir 
de 5. 

A l’hora d’arrodonir la nota de l’alumne ,es tindrà en compte l’ interès, participació a classe, esforç i 
treball, així com la seva actitud envers la matèria.  

 

La  qualificació numèrica de l’avaluació s’obtindrà de la següent manera: 
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•El 80 % s’obté de la mitjana aritmètica de les activitats d’avaluació que es fan durant l’avaluació.   

  

•El 20 % prové de la mitjana aritmètica de les notes de controls, treballs i altres tipus d’activitats, com 
comentaris de textos, exposicions de treballs de recerca, ja siguin individuals com col·lectives, i altres 
tasques, individuals o col·lectives. 

   

- Es considera control a una pregunta curta, de tipus teòric o pràctic d’algun contingut treballat a classe 
recentment. Poden realitzar-se amb o sense previ avís. 

- Es considera activitat d’avaluació a una prova realitzada al final de la unitat, i que globalitza el 
contingut d’aquesta, i es realitzen amb previ avís. 

-Una mala presentació o un excés de faltes d’ortografia pot baixar fins a 0,5 punts la nota d’un examen i 
fins a 1 punt la nota d’un treball. 

- En qualsevol activitat avaluable es valorarà tant el contingut com que estigui ben expressat, que les 
idees estiguin ben relacionades i coherentment exposades. 

-En les exposicions orals de treballs de recerca, es valorarà ,a més del contingut del treball, l’expressió 
oral. 

  

En l’arrodoniment de la nota  es tindrà en compte el comportament i l’actitud de l’alumne envers la 
matèria, la seva participació i interès a la classe .  

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació d’avaluacions pendents 

L'alumne que suspèn la primera i la segona avaluació, té l’oportunitat de recuperar-la durant l’avaluació 
següent. L’examen de recuperació el podran realitzar els alumnes que han suspès i els alumnes que 
volen pujar la nota.  
L’aproximació a la nota sencera, es farà tenint en compte l’actitud a classe, la correcta presa d’apunts, i 
la participació positiva a classe. 

  

Proves finals 

Quan s’hagi acabat la tercera avaluació, just abans de la finalització del període lectiu, es realitzaran 
els exàmens de juny, que permetran als alumnes recuperar un màxim de dues avaluacions suspeses. 
En cas de tenir les tres avaluacions suspeses, l’alumne no té la possibilitat de realitzar aquest examen 
de juny, i haurà de fer ús de la convocatòria extraordinària. 

 

Convocatòria extraordinària 

La matèria estarà aprovada, si les tres avaluacions estan aprovades. En cas de no recuperar totes les 
avaluacions pendents, cal recuperar tota la matèria a la convocatòria extraordinària de juny. 

En aquesta convocatòria, l’alumne s’haurà d’avaluar de tots els continguts de la matèria impartida 
durant el curs. També es podran presentar els alumnes que vulguin pujar nota.  

La qualificació de la convocatòria extraordinària provindrà únicament, de la nota de l’activitat 
d’avaluació extraordinària, amb el corresponent arrodoniment. 

 
Matèries pendents de cursos anteriors 

Per als alumnes que passin a segon amb la matèria pendent se’ls proposarà  un pla de treball  des del 
departament on constin tots els continguts detallats i les activitats recomanades. 
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Es programaran tres activitats d’avaluació parcials, i s’informarà  a l’alumne a principi de curs dels 
continguts que entren a cadascuna de les activitats d’avaluació.  

La qualificació de l’assignatura provindrà de la mitjana aritmètica dels tres parcials, i quedarà superada 
si és igual o superior a 5. 

L’avaluació i qualificació de les matèries pendents de primer curs es verificarà abans de l’avaluació final 
ordinària de segon curs. 

 

 


