
1. Introducció.
1.1. Justificació de la programació.
Des de la implantació de la LOMCE els centres docents poden incorporar
en  els  plans  de  transició  la  integració  de  matèries  en  àmbits,  en  els
termes  establerts  per  l'article  17  del  Reial  decret  1105/2014.  En  la
situació actual i després de l'establiment per àmbits per a tots els primers
de  l'ESO  es  fa  necessària  aquesta  proposta  de  programació  per  al
desenvolupament de l'Àmbit Científic Matemàtic que recull aquestes dues
assignatures de Primer d'ESO.
Cal recordar que quan es fan agrupacions per àmbits s'han de respectar
els continguts, estàndards d'aprenentatge avaluables i criteris d'avaluació
de totes les matèries que s'agrupen, així com l'horari assignat al conjunt
d'elles. I  en aquest sentit, s'ha de respectar els diferents aspectes que
sobre l'organització i avaluació es desenvolupen en la RESOLUCIÓ de 29
de maig de 2020.
La proposta que es fa (en aquest primer trimestre) gira entorn de dues
línies temàtiques o unitats didàctiques, on es desenvolupen els elements
de les  diferents  assignatures,  entrellaçant-los  i  respectant  la  diversitat
d'aquests.
1.2. Contextualització
El nostre centre compta amb tres grups de 1r d’ESO amb 30 alumnes 
cadascú. Quasi tot l’alumnat és del centre adscrit CEIP 8 d’Abril, encara 
que també rebem alumnat d’altres pobles de la comarca. La majoria 
d’alumnat és castellanoparlant.
El professorat implicat a l’àmbit pertany  als departaments de Biologia y 
Geologia, Matemàtiques i Orientació.
Hem optat per organitzar els àmbits amb codocència, per la qual cosa, als
grups de 1r A i B,  on hi ha alumnat amb necessitats específiques  de 
reforç educatiu, la professora de recolzament a la inclusió entra en la roda
de codocència, sent un recurs per al grup i no per l’alumnat.

grup de 1r A grup de 1r B grup de 1r C

Teresa Aparicio ( Dep. 
Matemàtiques): 6 
hores
Rubén Gracia   ( Dep. 
Biologia i Geologia): 5 
hores
M.Teresa Pomer ( Dep.
Orientació): 3 hores

Marta Trapero ( Dep. 
Matemàtiques): 6 
hores+1 cotutoria
Encarna Alcácer (Dep. 
Biologia i Geologia): 6 
hores+1 tutoria
M.Teresa Pomer ( Dep.
Orientació): 2 hores

Teresa Aparicio ( Dep. 
Matemàtiques): 7 
hores
Rubén Gracia  ( Dep. 
Biologia i Geologia): 7 
hores



2. Contribució de l'àmbit a l'assoliment de les competències clau i
dels objectius de l'Educació Secundària Obligatòria.

Les assignatures que comprenen aquest àmbit  tenen característiques i
maneres de fer comunes, i és en aqueixos aspectes en els quals s'ha de
fer  un  especial  recalcament,  ja  que  aquests  fomenten  entre  altres
capacitats, l'autoaprenentatge, el treball col·laboratiu, l'esperit crític que
són  la  base  per  a  formar  ciutadans  del  segle  XXI.  Es  proposen  els
següents objectius.
OBJECTIUS DE L’ÀMBIT
1. Conèixer i utilitzar les eines i estratègies bàsiques del treball científic-
matemàtic tant de manera individual com col·lectiva.
2. Establir i aplicar els diferents passos del procediment científic. Detecció
de fenòmens, necessitats o problemes, enunciat d'aquests, establiment
d'hipòtesi  formulació  i  discussió  de  les  possibles  solucions  i  la  seua
comprovació teòrica i experimental.
3. Reconèixer la terminologia conceptual de les matemàtiques i la biologia
adequades al nivell educatiu i utilitzar-la correctament en activitats orals i
escrites de l'àmbit personal, acadèmic, social o professional.
4.  Buscar  i  seleccionar  informació,  de  forma  contrastada  en  mitjans
digitals com en altres formats tradicionals, per a posteriorment registrar-
la per diversos procediments.
5. Realitzar de manera eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a
emprendre i  proposar accions,  sent conscient de les seues fortaleses i
febleses,  mostrar  curiositat  i  interés  durant  el  seu  desenvolupament  i
actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.
6. Conèixer i valorar el desenvolupament científic, les seues aplicacions i
incidència en les seues condicions de vida, el seu medi físic i social i com
aquest  desenvolupament  ha  millorat  les  condicions  de  vida  de  la
humanitat.  Abordar  amb  autonomia  i  creativitat  problemes  de  la  vida
quotidiana  treballant  de  manera  metòdica  i  ordenada,  confiant  en  les
pròpies capacitats per a afrontar-los, mantenint una actitud perseverant i
flexible en la cerca de solucions a aquests problemes, tant de manera
individual com col·lectiva.
7.  Comprendre  la  utilitat  de  procediments  i  estratègies  pròpies  de  les
matemàtiques i saber utilitzar-les per a analitzar i interpretar informació
en qualsevol activitat humana.
8. Justificar la influència de la ciència en les activitats humanes i en la
manera  de  pensar  de  la  societat  en  diferents  èpoques,  demostrar
curiositat i esperit crític cap a les condicions de vida dels éssers humans,
així  com  respecte  a  la  diversitat  natural  i  cultural  i  als  problemes
ambientals, fer les tasques acadèmiques o de la vida quotidiana amb rigor
i prendre decisions fonamentades davant actuacions relacionades amb la
ciència.



La seua relació amb els objectius generals de l'etapa ESO als quals
contribueixen són els següents:

 OBJECTIUS GENERALS ESO OBJECTIUS ÀMBIT

a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir 
els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la 
cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se
en el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de tracte i 
d'oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d'una 
societat plural i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania 
democràtica.

1, 2

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball 
individual i en equip com a condició necessària per a una 
realització eficaç de les tasques de l'aprenentatge i com a mitjà 
de desenvolupament.

1,2,4,5,6,7

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i
oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones 
per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen 
discriminació entre homes i dones, així com qualsevol 
manifestació de violència contra la dona.

3,4,5,6

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la 
personalitat i en les seues relacions amb els altres, així com 
rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els 
comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.

5,6,7

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts 
d'informació per a, amb sentit crític, adquirir nous coneixements.
Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, 
especialment les de la informació i la comunicació.

1,2,3,4

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que 
s'estructura en diferents disciplines, així com conèixer i aplicar 
els mètodes per a identificar els problemes en els diversos 
camps del coneixement i de l'experiència.

Tots

g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix,
la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat 
per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i 
assumir responsabilitats...

1,2,5,7

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, 
en la llengua castellana i, si n'hi haguera, en la llengua cooficial 
de la Comunitat Autònoma, textos i missatges complexos, i 
iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura.

3,4,8

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres
de manera apropiada.

3,4,8

j) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i 
la història pròpies i dels altres, així com el patrimoni artístic i 
cultural.

3,5,6,7,8

k) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels 
altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de cura i 
salut corporals i incorporar l'educació física i la pràctica de 

8,7



l'esport per a afavorir el desenvolupament personal i social. 
Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la 
seua diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats 
amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi 
ambient, contribuint a la seua conservació i millora.

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les 
diferents manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans 
d'expressió i representació.

3,5,6,8

L'àmbit  científic-matemàtic  contribueix  de  manera  indubtable  a
l'adquisició de les competències claus, ja que els objectius, continguts que
ho  conformen,  el  tractament  del  món  natural  i  la  seua  protecció,  la
resolució de problemes, així com la metodologia proposada són bàsiques
en qualsevol model educatiu que pretén formar ciutadans responsables i
crítics.  

Per altra banda, la programació pretén apropar l’alumnat a les relacions
entre  les  disciplines  científiques  i  a  l’aplicació  pràctica  i  tecnològica
d’aquestes. Per això, sempre i quan la situació sanitària ho permet, es
desenvoluparà la metodologia STEM (Ciència, Tecnologia, Matemàtiques i
Medi Ambient).

És  obvi  que  tot  l'àmbit  aporta  els  tres  aspectes  competencials: “el
saber”  (fets,  conceptes  i  principis),  “saber  fer” (procediments,
habilitats  i  destreses)  i  “saber ser” (actitud,  motivació,  disponibilitat)
que conformen la Competència matemàtica i competències bàsiques en
ciència,  pot  entendre's  que  tot  el  currículum  de  les  matèries  que
conformen  l'àmbit,  contribueix  a  l'adquisició  de  la  competència
matemàtica,  ja  que  la  capacitat  per  a  utilitzar  diferents  formes  de
pensament matemàtic,  a  fi  d'interpretar  i  descriure  la  realitat  i  actuar
sobre ella, forma part del propi objecte d'aprenentatge.

Tant  les  assignatures  com  la  metodologia  proposada  per  a  l'àmbit
afavoreixen la competència en comunicació lingüística (CCLI) en tres
aspectes fonamentals.
Primer, l'adquisició de la terminologia científica és vehicle de comunicació
d'idees que destaca per la precisió en els seus termes i per la seua gran
capacitat per a transmetre conjectures gràcies a un lèxic propi de caràcter
sintètic i simbòlic. Segon, la lectura, interpretació i redacció de documents
científics,  tècnics,  informes,  resolucions  de  problemes  i  investigacions,
contribueixen  al  coneixement  i  a  la  capacitat  d'utilització  de  diferents
tipus  de  textos  i  les  seues  estructures  formals.  I  tercer,  en  tots  els
processos que es  treballen en l'àmbit,  adquireixen especial  rellevància
l'expressió  oral,  la  comunicació  entre  l'alumnat  a  l’hora  d’emetre  tant
hipòtesi, com processos i solucions.



La contribució des de l'àmbit a la competència digital, és àmplia gràcies
a  les  diferents  propostes  de  tot  l'àmbit  que  fomenten  l'adquisició  de
coneixements i destreses bàsiques en la transformació de la informació en
coneixement.  Les  diferents  propostes  metodològiques  afavoreixen  la
creació de continguts digitals i la seua posterior comunicació de manera
responsable i no discriminatòria.
El propi esquema del treball científic, amb el seu plantejament d'hipòtesi,
investigació, selecció d'informació útil, comprovació de la solució, revisió
del  procediment  contribuïsca  a  la  formació  de  la  competència
d'aprendre a aprendre (CAA). La metodologia proposada, tant en els
desenvolupaments  de  xicotets  projectes  i  les  activitats,  i  la  seua
elaboració en grup promou l'intercanvi de les idees de l'alumnat. Aquesta
experiència  propicia  que  els  diferents  membres  del  grup  aprenguen
estratègies  d'altres  companys  i  els  incloguen  en  el  seu  raonament
autònom.

La  biologia  i  les  matemàtiques,  com  a  creació  humana  per  a  la
comprensió del món i la millora d'aquest, són en si mateixes, expressions
culturals.  A  més,  des  de  les  diferents  assignatures  es  contribueix  a
aspectes  diferents  de  la  competència  en  consciència  i  expressió
cultural  (CEC).  Al  llarg  de  la  història  el  pensament  matemàtic  ha
contribuït a l'explicació, justificació i resolució de situacions i problemes
de la humanitat que han facilitat l'evolució de les societats, contribuint i
formant part del seu desenvolupament cultural.  L'aportació matemàtica
es fa present en multitud de produccions artístiques, així com les seues
estratègies  i  processos  mentals  fomenten  la  consciència  i  expressions
culturals  de  les  societats.  Igualment  l'alumnat,  mitjançant  el  treball
matemàtic,  podrà  comprendre  diverses  manifestacions  artístiques  sent
capaç d'utilitzar els seus coneixements matemàtics en la creació de les
seues  pròpies  obres.  D'altra  banda,  a  través  de  l'explicació  de  la
naturalesa  per  mitjà  de  la  biologia  i  a  través  de  la  història,  l'alumnat
millora  el  coneixement  i  per  tant  augmenta  el  gaudi  del  patrimoni
mediambiental,  reconeixent-lo  com a font  de biodiversitat  i  valorant  la
necessitat de conscienciació ciutadana per a respectar-lo, conservar-lo i
protegir-lo.

L'àmbit  contribueix  al  desenvolupament  de  la  competència  cívica  i
social  (CSC) ja  que  desenvolupa  la  capacitat  crítica  i  analítica  de
l’alumnat, la qual cosa aporta una millor comprensió de la realitat natural
i de la social, de com ambdues es troben relacionades i de la necessitat
de la preservació de la primera.
El sentit d'iniciativa i esperit emprenedor (SIEE) també es mostra de
manera notable en l'àmbit  i  des de la metodologia.  Bàsicament estem



tractant la transformació d'idees, hipòtesis, investigacions i problemes, la
planificació de projectes, el coneixement científic, resolució de problemes
matemàtics. I aqueixos processos són els que retro alimenten el procés
d'ensenyament-aprenentatge i milloren aquesta competència.

3. Procediments i instruments d'avaluació i els criteris
de qualificació de l'aprenentatge de l'alumnat.

En  tractar-se  d'un  àmbit  on  es  combinen  continguts  i  es  prioritza
l'aprenentatge  competencial,  cal  posar  l'accent  principalment  en  els
criteris  d'avaluació  que  mesuren  aquells  elements  comuns  a  les  dues
assignatures que simplement reflecteixen la base del quefer científic.
En les següent taula (Criteris mòdul comuns) s'interrelacionen els criteris
d'avaluació  de  les  assignatures,  que  en  un  alt  percentatge  són
exactament els mateixos. És per això que durant tot el procés d'avaluació
han de ser presents i han de ser mesurats amb diferents instruments al
llarg de tot el procés d'ensenyament i aprenentatge.

MATEMÀTIQUES BIOLOGIA I GEOLOGIA

BL1.2. Aplicar diferents estratègies, 
individualment o en grup, per a la 
realització de tasques, resolució de 
problemes o investigacions 
matemàtiques en diferents contextos
(numèrics, gràfics, geomètrics, 
estadístics o probabilístics), 
comprovant i interpretant les 
solucions oposades, per a construir 
nous coneixements.

BL1.4. Plantejar problemes rellevants
com a punt de partida d'una 
investigació documental o 
experimental, formulant preguntes 
sobre fenòmens naturals i proposar 
les hipòtesis adequades per a 
contrastar-les a través de 
l'experimentació o l'observació i 
l'argumentació.
BL1.5. Fer un treball experimental 
aplicant les destreses del treball 
científic (control de variables, 
registre sistemàtic d'observacions i 
resultats, etc.), manejar amb cura els
materials d'aula i els instruments de 
laboratori, respectar les normes de 
seguretat i de comportament en el 
laboratori o en les eixides de camp i 
interpretar els resultats per a 
contrastar les hipòtesis formulades.

BL1.3. Expressar oralment textos 
prèviament planificats de contingut 
matemàtic, de l'àmbit personal, 
acadèmic, social o professional, amb 
una pronunciació clara, aplicant les 
normes de la prosòdia i la correcció 
gramatical del nivell educatiu i 
ajustat a les propietats textuals de 
cada tipus i situació comunicativa, 
per a transmetre de forma 
organitzada els seus coneixements 
amb un llenguatge no discriminatori.

BL1.9. Exposar en públic les 
conclusions dels seus estudis 
documentals, experiències o 
projectes de manera clara, ordenada i
creativa amb el suport de recursos de
diferent naturalesa (textuals, gràfics,
audiovisuals, etc.), expressant-se 
oralment amb una pronunciació clara,
aplicant les normes de la prosòdia i la
correcció gramatical per a transmetre
de forma organitzada els seus 
coneixements amb un llenguatge no 
discriminatori.



BL1.4. Participar en intercanvis 
comunicatius de l'àmbit personal, 
acadèmic (resolució de problemes en 
grup), social o professional aplicant 
les estratègies lingüístiques i no 
lingüístiques del nivell educatiu 
pròpies de la interacció oral, 
utilitzant un llenguatge no 
discriminatori.

BL1.5. Reconéixer la terminologia 
conceptual de les matemàtiques 
adequades al nivell educatiu i 
utilitzar-la correctament en activitats
orals i escrites de l'àmbit personal, 
acadèmic, social o professional.

BL1.2. Reconéixer i utilitzar la 
terminologia conceptual de 
l'assignatura per a interpretar el 
significat d'informacions sobre 
fenòmens naturals i comunicar les 
seues idees sobre temes de caràcter 
científic.

BL1.7.Escriure textos, de resolució de
problemes, informes, materials 
didàctics per a ús propi o d'uns altres
i comentari de textos amb contingut 
matemàtic) de l'àmbit personal, 
acadèmic, social o professional en 
diversos formats i suports, cuidant 
els seus aspectes formals, aplicant 
les normes de correcció ortogràfica i 
gramatical del nivell educatiu i 
ajustats a les propietats textuals de 
cada tipus i situació comunicativa, 
per a transmetre informació de forma
organitzada  amb un llenguatge no 
discriminatori.

BL1.8. Escriure les conclusions dels 
seus treballs, experiències o del 
projecte d'investigació mitjançant 
textos prèviament planificats, en 
diversos formats i suports, cuidant 
els seus aspectes formals i les 
normes de correcció ortogràfica i 
gramatical, segons les propietats 
textuals de cada gènere i situació 
comunicativa, i crear continguts 
digitals com a documents de text o 
presentacions multimèdia amb sentit 
estètic i un llenguatge no 
discriminatori, utilitzant aplicacions 
informàtiques d'escriptori.

BL1.9 Realitzar de manera eficaç 
tasques o projectes, tindre iniciativa 
per a emprendre i proposar accions 
sent conscient de les seues fortaleses
i febleses, mostrar curiositat i interés
durant el seu desenvolupament i 
actuar amb flexibilitat buscant 
solucions alternatives.

BL1.10. Planificar tasques o 
projectes, individuals o col·lectius, 
fent una previsió de recursos i temps 
ajustada als objectius proposats, 
adaptar-ho a canvis i imprevistos 
transformant les dificultats en 
possibilitats, avaluar amb ajuda de 
guies el procés i el producte final i 
comunicar de manera personal els 
resultats obtinguts.

BL1.6. Planificar tasques o projectes, 
individuals o col·lectius, i realitzar un 
projecte d'investigació en equip 
sobre el medi natural, tindre 
iniciativa per a emprendre i proposar 
accions, assenyalar les metes fent 
una previsió de recursos adequada, 
sent conscient de les seues fortaleses
i febleses, mantenint la motivació i 
interés, actuant amb flexibilitat per a
transformar les dificultats en 
possibilitats, i avaluar el procés i els 
resultats.

BL1.11. Reconéixer els estudis i BL1.11. Reconéixer els estudis i 



professions vinculats amb els 
coneixements del nivell educatiu i 
identificar els coneixements, 
habilitats i competències que 
demanden per a relacionar-les amb 
les seues fortaleses i preferències.

professions vinculats amb els 
coneixements del nivell educatiu i 
identificar els coneixements, 
habilitats i competències que 
demanden per a relacionar-les amb 
les seues fortaleses i preferències.

BL1.12. Participar en equips de 
treball per a aconseguir metes 
comunes assumint diversos rols amb 
eficàcia i responsabilitat, fer costat a 
companys i companyes demostrant 
empatia i reconeixent les seues 
aportacions i utilitzar el diàleg 
igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies.

BL1.7. Participar en equips de treball 
per a aconseguir metes comunes 
assumint diversos rols amb eficàcia i 
responsabilitat, fer costat a 
companys i companyes demostrant 
empatia i reconeixent les seues 
aportacions i utilitzar el diàleg 
igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies.

BL1.13. Buscar i seleccionar 
informació, de forma contrastada en 
mitjans digitals (pàgines web 
especialitzades, diccionaris i 
enciclopèdies online, etc.), 
registrant-la en paper de manera 
acurada o emmagatzemant-la 
digitalment.

BL1.3. Buscar i seleccionar informació
de forma contrastada procedent de 
diverses fonts (pàgines web, 
diccionaris i enciclopèdies) i 
organitzar aquesta informació citant 
la seua procedència, registrant-la en 
paper de manera acurada o 
digitalment amb diversos 
procediments de síntesis o 
presentació de continguts 
(esquemes, mapes conceptuals, 
taules, fulls de càlcul, gràfics, etc.), 
utilitzant aquesta informació per a 
fonamentar les seues idees i 
opinions.

BL1.14. Col·laborar i comunicar-se 
per a construir un producte o tasca 
col·lectiva compartint informació i 
continguts digitals i utilitzant eines 
de comunicació TIC i entorns virtuals 
d'aprenentatge, aplicar bones formes
de conducta en la comunicació i 
previndre, denunciar i protegir a uns 
altres de les males pràctiques com el 
ciberassetjament.

BL1.10. Participar en intercanvis 
comunicatius (debats, entrevistes, 
col·loquis i converses) de l'àmbit 
personal, acadèmic o social aplicant 
les estratègies lingüístiques i no 
lingüístiques del nivell educatiu 
pròpies de la interacció oral i 
comunicar-se per a construir un 
producte o tasca col·lectiva de 
manera col·laborativa compartint 
informació i continguts digitals, 
utilitzant eines TIC i entorns virtuals 
d'aprenentatge, i comportar-se 
correctament en aqueixa comunicació
per a previndre, denunciar i protegir 
a uns altres de situacions de risc com
el ciberassetjament.

BL1.1. Interpretar textos orals amb 
contingut matemàtic del nivell 
educatiu, procedents de fonts 
diverses, utilitzant les estratègies de 
comprensió oral, per a obtindre 
informació i aplicar-la en la reflexió 
sobre el contingut, l'ampliació dels 
seus coneixements i la realització de 
tasques d'aprenentatge.

BL1.1. Justificar la influència de la 
ciència en les activitats humanes i en 
la manera de pensar de la societat en
diferents èpoques, demostrar 
curiositat i esperit crític cap a les 
condicions de vida dels éssers 
humans, així com respecte a la 
diversitat natural i cultural i als 
problemes ambientals, fer les 



tasques acadèmiques o de la vida 
quotidiana amb rigor i prendre 
decisions fonamentades davant 
actuacions relacionades amb la 
ciència i la tecnologia.

BL1.6. Llegir textos continus i 
discontinus, enunciats de problemes 
(numèrics, gràfics, geomètrics, de 
mesura i probabilístics) i xicotetes 
investigacions matemàtiques, en 
formats diversos i presentats en 
suport paper i digital, utilitzant les 
estratègies de comprensió lectora del
nivell educatiu, per a obtindre 
informació i aplicar-la en la reflexió 
sobre el contingut, l'ampliació dels 
seus coneixements i la realització de 
tasques d'aprenentatge.

BL1.8. Buscar i seleccionar informació
en diverses fonts de forma 
contrastada i organitzar la informació
obtinguda mitjançant diversos 
procediments de síntesis o 
presentació dels continguts; per a 
ampliar coneixements i elaborar 
textos de l'àmbit personal, acadèmic,
social o professional i del nivell 
educatiu, citant adequadament la 
seua procedència.

BL1.15. Crear i editar continguts 
digitals com a documents de text o 
presentacions multimèdia amb sentit 
estètic utilitzant aplicacions 
informàtiques d'escriptori per a 
elaborar informes relatius a 
investigacions matemàtiques i 
materials didàctics per a ús propi o 
d'uns altres.

Els  instruments  d’avaluació  i  els  criteris  de  qualificació  hauran  de  ser
variats, que inclouen tots els aspectes, principalment els competencials i
els  que es  basen en els  criteris  d'avaluació comuns a les matèries  de
l'àmbit citats anteriorment. Cadascuna de les línies temàtiques o unitats
didàctiques  proposades,  té  desenvolupats  els  criteris  referits  als  blocs
específics d'aquestes.

Instruments d’avaluació.
Quadern o dossier de treball
Registre d’observacions del professor/a sobre el comportament i l’actitud
de l’alumnat.



Fitxes de treball amb les tasques i les activitats corresponents.
Projectes i treballs tant individuals com en grup.
Exposició oral dels projectes i treballs encomanats.
Plataformes virtuals d’aprenentatge: Google Classroom i Aules GVA
Memòria de pràctiques (temporalment impracticables degut a la situació
sociosanitària imposada per la pandèmia de la COVID-19)

Criteris de qualificació.
4. Metodologia, materials curriculars i recursos didàctics.

La proposta didàctica està composta i enfocada a una adquisició eficaç de
les competències, tal com planteja la legislació referent al currículum de
secundària  “...  hauran  de  dissenyar-se  activitats  d'aprenentatge
integrades  que  permeten  a  l'alumnat  avançar  cap  als  resultats
d'aprenentatge de més d'una competència al mateix temps“.

S'han  establert  diversos  eixos  de  coneixement  al  voltant  dels  quals
s'interrelacionen les dues assignatures i  es pot  aprofundir  en diferents
aspectes de cadascuna.

Les estratègies didàctiques i activitats que utilitzarem hauran d'adaptar-
se a les característiques del nostre alumnat i a les pròpies de cada docent.

Les orientacions didàctiques generals que s'ofereixen per a qualsevol de
les opcions que després desenvoluparem són les següents:

● Les  propostes  parteixen  d'un  context  real  i  en  la  mesura  del
possible pròxim.

● En  cadascuna  de  les  propostes  es  conjuguen  diverses
competències.   S'estimula  el  descobriment  partint  de  situacions
concretes  perquè  vagen  descobrint  els  continguts  matemàtics  i
científics, afavorint la familiarització de l'alumnat amb l'observació i
obtenció de dades, la seua manipulació i l'obtenció de conclusions.

● La finalització de les activitats ha de tindre una comunicació tant del
procés com del coneixement i de les seues possibles aplicacions.

● Es fomenta la creativitat tant en la cerca de solucions com en la
presentació de resultats.

● S'impulsa el paper actiu i autònom de l'alumnat. A més s’afavoreix
l’aprenentatge cooperatiu.

No  s'advoca  per  una  única  metodologia,  sinó  per  diverses  que  es
complementen depenent de factors socials, dels propis continguts, de la
seguretat  en  la  seua  impartició  etc.  Però  en  totes  ha  d'haver-hi  una
seqüència didàctica de passos, perfectament programats pel professorat,
on l'alumnat donarà solució a un problema o repte inicial plantejat creant



un producte final.  

Utilitzarem diferents enfocaments didàctics.
Podem  treballar  algunes   tasques  utilitzant  un  aprenentatge  per

investigació  guiada amb  un  enfocament  d'equip  emulant  el  procés
científic  d'indagació  activant  no  sols  habilitats  instrumentals  o  treball
manipulatiu sinó també les capacitats de raonament, com l'argumentació
i la modelització.  Açò ajudarà els estudiants a trobar solucions o construir
resultats.  Habilitats  com  ara  la  distribució  del  treball,  la  comunicació
(inclosa  l'escolta)  i  la  cooperació  poden  entrar  en  joc  quan  un  grup
d'alumnes treballa cap a la resolució d'una situació. 

Treballar  mitjançant  aprenentatge basat  en la  investigació  proporciona
l'oportunitat de construir i aplicar coneixements de manera significativa,
aplicant diferents estratègies per a donar resposta una pregunta que pot
estar en connexió directa amb la realitat. Allò que resulta motivador per a
l'alumnat facilita el treball en grup i disminueix la taxa d'abandó.
Serà interessant la posada en pràctica del principi d'Avanç en el discurs

pedagògic: partir de preguntes i observacions simples i anar investigant,
indagant  i  connectant  diversos  continguts  per  a  obtindre  resultats  i
conclusions més complexes. En el procés es poden utilitzar estratègies
manipulatives, investigació de literatura científica, elaboració de xicotets
experiments  i  finalitza  amb  la  comunicació  en  termes  científics  de  la
situació estudiada.

Si bé és cert que aquestes metodologies recullen molts aspectes de les
ciències  i  les  matemàtiques,  és  aquesta  última  la  que  necessita  d'un
procés major d'abstracció i que en aquest primer any d'institut han de
començar  els  adolescents  i  no  ha  de  minorar-se  dins  de  l'àmbit.
Característiques comunes són la necessitat de contextualitzar l'activitat
matemàtica,  però  s'ha  de  vehicular  i  modelar  el  camí  del  concret  a
l'abstracte que garantisca l'aprenentatge matemàtic.
D'altra banda, la competència matemàtica està íntimament relacionada
amb  el  punt  de  vista  funcional  de  les  matemàtiques  i  que  implica
ensenyar i aprendre matemàtiques com una “manera de fer”, això és, una
forma  de  comprensió  del  món.  Niss  (2002)  defineix  competència
matemàtica  com  l'habilitat  per  a  comprendre,  jutjar,  fer  i  usar  les
matemàtiques  en  una  varietat  de  situacions  en  les  quals  les
matemàtiques juguen o poden exercir un paper. L'alumnat ha d'enfrontar-
se  als  problemes  “construint”  les  matemàtiques,  un  procés  que

denominem  matematització i  que  pot  treballar-se  en  dos  nivells:
horitzontal i vertical.
La matematització horitzontal consisteix a traslladar un problema del seu



context a contingut i processos matemàtics. La matematització vertical
són els processos i estratègies d'organització, generalització o abstracció
del propi contingut matemàtic. Aquests dos grans processos recullen totes
les  competències  matemàtiques  i  són  la  base  tant  de  l'activitat
matemàtica com del seu ensenyament i aprenentatge. La matematització
horitzontal i la vertical corresponen a la modelització matemàtica i a la
resolució de problemes. Són processos que travessen tots els continguts.
Es  considera  que  és  més  important  treballar  les  competències
matemàtiques modelització, generalització, abstracció, lògica que no els
algorismes memorístics. Per això, en les sessions es tracta de partir de
contextos  i  situacions  reals  per  a  desenvolupar  objectes  matemàtics,
primer a partir de conceptes i procediments associats concrets que van
guanyant progressivament en abstracció. Les qüestions obertes es llancen
a tot l'alumnat per a problematitzar una situació tractant de generar un
debat  que permet arribar  a la  idea matemàtica que cal  desenvolupar.
Aquesta  idea  o  objecte  matemàtic  s'ha  de  desenvolupar  a  través
d'activitats  que la  van enriquint,  que han de partir  d'allò  més concret
(experimentació, manipulació...) cap a la formalització
Els materials curriculars i recursos didàctics  que anem a utilitzar són:

- Llibres  de  text  de  Matemàtiques  (ed.Santillana)  i  fitxes  fetes  pel
dep. de B. i Geologia.

- Material manipulatiu divers
- Ordinadors, tablets i canó de projecció.
- Aula virtual
- Diferents aplicacions digitals: quizziz, kahoot, genially, plickers


