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Programació Didàctica Departament de Física i Química (2020/2021) 

Assignatura: Cultura Científica 

1.-INTRODUCCIÓ 
 
JUSTIFICACIÓ 

 
La programació és un procés de presa de decisions per mitjà del qual el professor               

preveu la seua intervenció en l'aula de forma deliberada i sistemàtica, les expressions             
“currículum” o “disseny del currículum” refereixen a realitats més àmplies i complexes            
que el que podríem entendre per programació. La correcta delimitació dels matisos            
diferencials entre un i altres conceptes exigeix abordar el concepte de currículum. 

La programació és una part o aspecte del disseny del currículum la responsabilitat             
de la qual recau de manera directe en el professorat d'un departament i que és               
conseqüència i ve limitada per una cadena de decisions curriculars prèvies adoptades            
en altres àmbits o subsistemes de decisió curricular. Des de la perspectiva de la              
planificació prèvia, la funció essencial que la programació o el disseny del currículum             
pretenen exercir és, bàsicament, la de proposar un pla d'acció que guie i oriente els               
processos i les activitats d'ensenyança-aprenentatge a fi d'aconseguir els objectius          
proposats. 

A continuació es presenta una programació didàctica per a la matèries vinculades al             
departament de Física i Química d’ESO i batxillerat, basant-se en les directrius de la              
legislació vigent, LOMQE (Llei Orgànica 8/2013, Real Decreto 1105/2014 i Decret           
85/2015). Aquest document ha de servir per a planificar i dirigir el procés             
d'ensenyança-aprenentatge de l'alumnat per al present curs 2016/2017. 

Per a això es van a plantejar les fites que es pretenen aconseguir (els objectius i les                 
competències bàsiques); els continguts que es van a treballar; les estratègies que se             
seguiran (metodologia); i, finalment, la manera en què es valorarà el procés (avaluació             
de l'alumnat, del procés i dels materials). 

 
 

 
CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ENTORN D’APRENENTATGE 

A) Contextualització 

L’ENTORN SOCIO-CULTURAL  

L'Institut *Violant de *Casalduch es troba situat en la localitat de Benicàssim, de                         
al voltant de 18.200 habitants, situada en la costa de la província de Castelló,                           
a la comarca de la Plana Alta, al nord del terme de la capital de la província.   

L'estructura productiva del municipi de Benicàssim es basa en el sector serveis,                       
principalment en el turisme (i per consegüent, en totes les subàrees afins al                         
mateix). Es tracta d'un entorn socioeconòmic de nivell mitjà, encara que en els                         
últims anys ha afectat el nivell econòmic de les famílies la crisi mundial i ha                             
augmentat l'índex d'atur. 

En l'última dècada la població total s'ha duplicat a causa de l'arribada tant                         
d'habitants d'altres localitats de la província com d'immigrants estrangers de                   
procedència diversa, principalment d'Europa de l'Est, encara que també hi ha                     
alumnes arribats del nord d'Àfrica, de països llatinoamericans i d'altres                   
procedències. 
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El nucli familiar dels alumnes del centre és molt variat, existint famílies                       
monoparentals i un nombre relativament elevat de pares separats. 

 

L'ENTORN ESCOLAR I LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

Aquest centre és l'únic centre públic d'educació secundària de la zona. Està                       
situat en la perifèria del nucli original del municipi, encara que pròxim a                         
l'Ajuntament, el Centre de salut, la Policia local i al Poliesportiu. La resta del                           
terme es troba distribuït en forma d'urbanitzacions i blocs d'apartaments                   
destinats a ús residencial i turístic, de manera que molts dels alumnes                       
accedeixen al centre amb transport escolar.  

El nombre de docents que treballen és de 90 professors i hi ha  880 alumnes. 

S'han concentrat els recursos del centre, reduint-se la ràtio d'alumne per classe                       
amb la finalitat de mantenir la distància de seguretat establida en el pla                         
*COVID-19 i aconseguint grups de 20-22 alumnes tant en ESO com en                       
batxillerat .  

 

El disseny lingüístic del centre estableix que la llengua en la qual s'han d'impartir                           
les assignatures en ESO és el valencià.  

En el curs actual la distribució dels grups en l'ESO i batxillerat és la següent: 

1r ESO: 6 grups  

2n ESO: 7 grups  

3r ESO: 6 grups  

4ºESO: 6 grups  

1r Batxillerat (4 grups) 

2n Batxillerat (4 grups) 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L'ALUMNAT 

En 1r de l'ESO, l'alumnat procedeix majoritàriament dels dos col·legis públics de                       
la localitat, El *Palmerar i Santa *Águeda. Hi ha una nova incorporació                       
d'alumnat, procedent de diversos centres educatius, en 1r de Batxillerat i en els                         
Cicles formatius en formar part aquests cursos de l'etapa educativa no                     
obligatòria.  

Les edats dels alumnes de l'institut es troben entre els 12 i els 17 anys, encara                               
que és possible la presència de repetidors, per la qual cosa el marge podria                           
ampliar-se fins als 19 anys. Existeix una major acumulació d'alumnes repetidors                     
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en els cursos més baixos de l'ESO. Aquests alumnes es troben en l'etapa de                           
l'adolescència, per la qual cosa s'ha de tindre en compte que es tracta d'un                           
període de canvis graduals, tant físics com psicològics. 

Alguns alumnes presenten deficiències en la comprensió oral i escrita de les                       
llengües vehiculares del centre degut a la seua procedència estrangera. 

 
 
 

NORMATIVA VIGENT 
 
Marc legislatiu.  
 
Primer nivell de concreció curricular: esta programació està emmarcada en la           
Constitució Espanyola de 1978 i pren com a referent la LOMQE, Llei Orgànica de              
Millora de la Qualitat Educativa 8/2013, de 9 de desembre, (BOE de 10/12/2013),             
així com en el Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre (BOE de 3/01/2015), pel               
què s’estableixen les ensenyances mínimes corresponents a l’ESO i Batxillerat en tot            
l’estat Espanyol. La Comunitat Valenciana, en el marc de les seues competències            
educatives estableix el Currículum de l’ESO i Batxillerat mitjançant el Decret 87/2015,            
de 5 de juny, (DOCV de 10/06/2015) i l’avaluació de l’ESO i Batxillerat mitjançant el               
mateix decret. 
 
Segon nivell de Concreció Curricular: documentació legislativa pròpia del centre          
que compren el Projecte Educatiu del Centre, el Projecte Curricular, el Reglament de             
Règim Intern i el Disseny Particular del Programa i Programació General Anual (PGA). 
 
Tercer nivell de concreció curricular: Programació didàctica i les seues unitats           
didàctiques per a cada curs corresponents. 
 
Quart nivell de concreció curricular. Les adaptacions curriculars. 
 
2.-OBJECTIUS 
 

OBJECTIUS GENERALS D’ETAPA 
 

El Reial Decret 1105/2014 de 26 de desembre, aprovat pel Ministeri d'Educació i             
Ciència (MEC) i que estableix les ensenyances mínimes de l'Educació Secundària           
Obligatòria i Batxillerat com a conseqüència de la implantació de la Llei Orgànica de              
Millora de la Qualitat d’Educació (LOMQE), ha sigut desenvolupat en la Comunitat            
Valenciana pel Decret 87/2015, de 5 de juny, publicat en el DOCV de 10 de juny, pel                 
què s'aprova el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per a            
aquesta comunitat, i on es reflecteixen els objectius generals de aquestes etapes            
(ESO i Batxillerat). 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA MATÈRIA 
 

En aquest apartat, en què es reprodueix el currículum oficial vigent en aquesta             
comunitat, hem optat per indicar algunes de les interrelacions que es produeixen entre             
els diversos elements del currículum d’aquesta matèria i curs, ja que considerem que             
són vàlides per a tenir una visió de conjunt de la manera com cada un intervé en                 
l’activitat educativa. 
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D’aquesta manera, establim la interrelació entre els objectius d’ESO i els objectius            
d’aquesta matèria en aquest curs, els quals contribueixen a l’adquisició d’aquells, els            
objectius de la matèria que totalment o parcialment poden aconseguir-se i la            
interrelació entre els criteris d’avaluació d’aquest curs amb les competències bàsiques. 

Segons la Llei d’Educació (LOMQE), l’ensenyament d’aquesta matèria té com a           
finalitat el desenvolupament de les capacitats següents  
 
4t d’ESO (Cultura Científica) 
 

1. Adquirir la disciplina intel·lectual més adequada per a realitzar un treball de            
manera metòdica, utilitzant procediments i recursos coherents amb el fi          
perseguit, fomentant el sentit de l’autonomia i la responsabilitat individual i           
col·lectiva. 

2. Resoldre problemes i prendre decisions, incorporant el rigor i la satisfacció pel            
treball ben fet, i la voluntat de corregir-lo i perfeccionar-lo. 

3. Integrar i aplicar en la realitat personal els coneixements adquirits, mostrant           
iniciativa, interès i motivació pel tema. 

4. Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com a ferramenta             
d’aprenentatge i de comunicació, valorar-ne l’ús per a treballar de manera           
autònoma, com a instrument de col·laboració i de desenvolupament de          
projectes de treball cooperatiu. 

5. Expressar i comunicar experiències, oralment i per escrit, i apreciar la           
necessitat d’una utilització acurada del llenguatge, d’un vocabulari precís i d’un           
registre adequat, interpretant i ajustant el discurs a les diverses situacions           
comunicatives. 

6. Participar activament tant en la realització i l’exposició oral del treball com en la              
realització d’un resum que valore l’exposició dels seus companys. 

 
 
3.- RELACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN ELS CRITERIS         
D’AVALUACIÓ I ELS CONTINGUTS ESTABLERTS AL CURRÍCULUM 
 

A continuació i tal com indica el decret que regula el currículum de les ensenyances               
en la comunitat valenciana es presenten les relacions entre els continguts, criteris            
d’avaluació i competències bàsiques de l’ensenyament. 
 
 
 
4t ESO (Cultura Científica) 
 

Continguts Criteris d’Avaluació Competències 
 
Bloc 1: Procediments de treball. 
 
– Anàlisi de la informació científica. 
 
– Comunicació de conclusions. 
 
– Importància de la I+D en la vida        
quotidiana. 

 
– Interpretar textos orals de naturalesa      
científica procedents de fonts diverses per a       
obtindre informació i reflexionar sobre el      
contingut. 
 
– Participar en intercanvis comunicatius en      
l’àmbit científic utilitzant un llenguatge no      
discriminatori. 
 

 
CCLI 
SIEE 
CAA 
CSC 
CD 
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– Reconèixer la terminologia conceptual de      
la ciència i utilitzar-la correctament en      
activitats orals i escrites. 
 
– Escriure textos de naturalesa científica en       
diversos formats i suports, tenint cura dels       
aspectes formals, aplicant les normes de      
correcció ortogràfica i gramatical, per a      
transmetre de forma organitzada els seus      
coneixements amb un llenguatge no     
discriminatori. 
 
– Buscar i seleccionar informació en diverses       
fonts científiques de forma contrastada i      
organitzar la informació obtinguda per mitjà      
de diversos procediments de presentació     
dels continguts, tant en paper com      
digitalment, per a ampliar els seus      
coneixements i elaborar textos, i citar-ne      
adequadament la procedència. 
 
–Presentar informació al voltant d’un tema      
científic, comentar articles i analitzar el paper       
de la investigació científica en la nostra       
societat obtenint la informació de suports      
tradicionals o Internet i defensant en públic       
les conclusions. 
 
– Col·laborar i comunicar-se per a construir       
un producte o tasca col·lectiva filtrant i       
compartint informació i continguts digitals,     
utilitzant les TIC i aplicant bones formes de        
conducta en la comunicació, i previndre,      
denunciar i protegir els altres de les males        
pràctiques com el ciberassetjament. 
 
– Aplicar bones formes de conducta en la        
comunicació i prevenir, denunciar i protegir a       
altres de mala praxi com el ciberasetjament. 
 
– Crear i editar continguts digitals com a        
documents de text o presentacions     
multimèdia amb sentit estètic utilitzant     
aplicacions informàtiques per a registrar     
informació científica, coneixent com aplicar     
els diferents tipus de llicències. 
 
– Planificar tasques o projectes científics,      
individuals o col·lectius, descrivint accions,     
recursos materials, terminis i responsabilitats     
per a aconseguir els objectius proposats,      
considerant diverses alternatives, avaluar el     
procés i el producte final i comunicar de        
forma creativa els resultats obtinguts. 
 
– Participar en equips de treball per assolir        
fites comunes assumint diversos rols amb      
eficàcia i responsabilitat, recolzar a     
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companys i companyes manifestant empatia     
i reconeixent les seues aportacions i fer ús        
del diàleg igualitari per resoldre conflictes i       
discrepàncies. 
 

 
Bloc 2: L’Univers. 
 
– L’Univers: origen i evolució.     
L’organització de l’Univers. 
 
– Matèria fosca. 
 
– Forats negres. 
 
– Els estels i la seua evolució. 
 
– El sistema solar: formació, estructura i       
característiques. 
 

 
– Analitzar les diferents teories científiques al       
voltant de l’origen, evolució i final de       
l’Univers, establint l’argumentació que les     
sustenten i fer ús de la teoria del Big Bang          
per explicar l’origen de l’Univers. 
 
– Establir l’organització de l’Univers conegut      
i situar en ell al sistema solar, determinant,        
amb l’ajuda d’exemples, els aspectes més      
rellevants de la Via Làctia 
 
– Explicar l’estructura de l’Univers a partir de        
l’existència de matèria fosca. 
 
– Argumentar l’existència dels forats negres      
descrivint les seues principals    
característiques. 
 
– Averiguar les fases de l’evolució estel·lar i        
aplicar els coneixements per descriure en      
quina d’elles es troba el nostre Sol. 
 
– Explicar la formació del sistema solar       
descrivint la seua estructura i     
característiques principals. 
 
– Justificar les condicions que deu reunir un        
planeta perquè puga tenir vida. 
 
– Resumir els esdeveniments científics     
històrics fonamentals per explicar el     
coneixement actual de l’Univers. 
 

 
CCLI 
CMCT 
 

 
Bloc 3: Aspectes tecnològics i el seu       
impacte ambiental. 
 
– Els problemes mediambientals: causes i      
conseqüències. 
 
– Implicacions socials presents i futurs dels       
problemes mediambientals. 
 
– Tractaments de dades mediambientals:     
extracció i interpretació de la seua      
informació. 
 
– La necessitat de noves fonts d’energia.       
Avantatges i inconvenients de les noves      
fonts d’energia. La pila de combustible:      
aplicacions tecnològiques. 

 
– Establir la relació entre els problemes       
mediambientals i les seues causes per predir       
les seues conseqüències i plantejar     
possibles solucions. 
 
– Avaluar els impactes de la sobreexplotació       
dels recursos naturals, contaminació,    
desertització, tractaments de residus i     
pèrdua de biodiversitat per proposar     
solucions i actituds personals col·lectives per      
corregir-los. 
 
– Realitzar de forma eficient tasques o       
projectes, tenir iniciativa per emprendre i      
proposar accions sent conscients dels seus      
punts forts i febles, mostrar curiositat i       
interès durant el seu desenvolupament i      

 
CMCT 
CSC 
SIEE 
CAA 
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– Sostenibilitat. 

actuar amb flexibilitat buscant solucions     
alternatives. 
 
– Seleccionar tot tipus de dades      
mediambientals per extraure i interpretar la      
informació, establint conclusions a partir     
d’ells. 
 
– Establir els avantatges i inconvenients de       
les diferents fonts d’energia, tant renovables      
com no renovables, per comparar-les. 
 
– Explicar el funcionament de la pila de        
combustible, les seues aplicacions i     
avantatges, a partir de l’obtenció i ús de        
l’hidrogen com a font d’energia. 
 
– Analitzar les implicacions mediambientals     
dels principals tractats i protocols     
internacionals sobre la protecció del medi      
ambient per argumentar sobre la necessitat      
d’una gestió sostenible de recursos. 
 
 

 
Bloc 4: Qualitat de vida. 
 
– Vida i salut. 
 
– Malalties més freqüents: característiques,     
causes i tractaments. 
 
– Malalties infeccioses i no infeccioses.      
Sistema immunològic. 
 
– Les malalties al llarg de la història. Les         
vacunes: importància i actuació. 
 
– Consum de drogues: efectes sobre      
l’organisme. 
 
– Estils de vida saludable. Alimentació i       
salut: dieta sana. 
 

 
– Entendre la definició de salut que dona        
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per       
estudiar les malalties més freqüents. 
 
– Descriure les característiques dels     
microorganismes patògens més importants    
per identificar els medis de contagi i etapes        
del seu desenvolupament. 
 
– Estructurar els mecanismes de defensa      
que posseeix l’organisme humà per establir      
la seua funció. 
 
– Analitzar les causes, efectes i tractaments       
de les malalties greus més comunes per       
establir les principals línies de prevenció i       
actuació. 
 
– Resumir els fets històrics més rellevants en        
l’avanç de la prevenció, detecció i tractament       
de les malalties per entendre la importància       
de la penicil·lina en la lluita contra les        
infeccions i la seua repercussió social,      
avaluant el perill de crear resistències als       
fàrmacs. 
 
– Analitzar el perill que comporta el consum        
de drogues a partir de l’estudi dels seus        
efectes en l’organisme per prevenir la      
drogoaddicció. 
 

 
CMCT 
CSC 
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– Establir la relació entre alimentació i salut,        
comparant els estils de vida saludables i els        
que no ho són, per fomentar una dieta sana i          
una vida saludable. 
 

Bloc 5: Nous materials. 
 
– Influència dels diferents materials i      
recursos en el desenvolupament de la      
humanitat. 
 
– Matèries primeres: obtenció i     
repercussions. 
 
– Nous materials, aplicacions presents i      
futures. 
 

– Relacionar el progres humà amb el       
descobriment de les propietats de certs      
materials que permeten la seua     
transformació i aplicacions tecnològiques i     
analitzar la relació dels conflictes entre      
pobles com conseqüència de l’explotació     
d’aquests recursos naturals. 
 
– Descriure el procés d’obtenció de diferents       
materials, fent una valoració del seu cost       
econòmic i mediambiental, per avaluar el      
problema dels abocaments tòxics o de la       
corrosió dels materials a nivell ambiental i       
social. 
 
– Justificar la necessitat de l’estalvi,      
reutilització i reciclat de materials en termes       
econòmics i mediambientals. 
 
– Definir el concepte de nanotecnologia i       
descriure les seues aplicacions presents i      
futures en diversos camps. 
 
– Buscar i seleccionar informació sobre els       
entorns laborals, professions i estudis     
vinculats amb els coneixements de quart de       
l’ESO, analitzar els coneixements, habilitats i      
competències necessàries per al seu     
desenvolupament i comparar-les amb les     
seues pròpies aptituds i interessos per      
generar alternatives front la presa de      
decisions vocacional. 
 

CMCT 
CSC 
SIEE 
 

 
CCLI: competència comunicació lingüística. 
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 
CD: competència digital. 
CAA: competència aprendre a aprendre. 
CSC: competències socials i cíviques. 
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. 
CEC: consciència i expressions culturals. 

 
4.- CONTINGUTS 
 
Els continguts de la assignatura estan referenciats en l´apartat anterior d’aquesta           
programació, on s’estableix la relació dels continguts amb els criteris d’avaluació i les             
competències curriculars establertes en els decrets que desenvolupen el currículum de           
l’ESO i el batxillerat en la comunitat valenciana. 
 
5.- TEMPORALITZACIÓ 
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Els continguts presentats amb anterioritat en aquesta programació es distribuiran i           
temporalitzaran de la següent manera: 
 

En el curs 2020/2021 per a aquest nivell disposem aproximadament de 100 hores             
(3 hores setmanals)  

Seguint les indicacions dels continguts en aquesta programació, d’acord amb el           
marc legislatiu competent, es desenvoluparà l’assignatura mitjançant el treball         
PBL/ABP (Project Based Learned/Aprenentatge Basat en Projectes), on es realitzaran          
diferents treballs i exposicions al voltant dels continguts que seran avaluats com            
s’indicarà en l’apartat corresponent. 
 
6.- METODOLOGIA 
 

ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES 
 

A la nostra àrea, pensem que hem de tindre en compte les capacitats de l’alumne               
així com els seus coneixements i experiències prèvies, és per això que intentem que              
siga l’alumne per ell mateix el constructor dels seus propis coneixements, amb l’ajuda             
del professor.  

La metodologia d'aula que aplicarem variarà, principalment, en funció de dos           
factors: la unitat didàctica que es tracte i el grup d’alumnes amb qui treballem, perquè               
no tots són iguals, pel que fa a les seues capacitats intel·lectuals i, fins i tot, al seu                  
caràcter personal. 

A banda d’aquestes qüestions, també hem d'assenyalar que els problemes de           
motivació i disciplina poden actuar com impediments a l’hora de tindre un ambient             
propici a l’aula i que, per tant, haurem de tractar de prevenir-los i en tot cas,                
solucionar-los si efectivament es plantegen.  

Com a estratègia didàctica s’utilitzarà l’anomenat cicle de l’aprenentatge que          
consta de tres fases:  
 

1. Fase d’exploració. Estudi d’un nou fenomen partint de situacions reals,           
concretes i simples, mitjançant la realització d’activitats inicials        
d’ensenyament-aprenentatge amb els següents objectius:  
● Valorar els coneixements previs de l’alumnat amb activitats d’exploració, de          

comunicació escrita o oral. L’objectiu d’aquestes és afavorir l’observació i la           
reflexió, despertar la capacitat d’interrogació de l’alumnat, la recerca         
d’explicacions sobre fenòmens i fer-los conscients dels seus coneixements. 

● Relacionar els seus coneixements amb la realitat de l’entorn físic que els            
envolta. 

● Realitzar activitats en les quals l’alumnat qüestioni les seves pròpies idees,           
mitjançant lectures de textos, etc.  

 
2. Fase d’introducció de nous continguts a través de l’ús d’estructures           
cooperatives o d’explicacions magistrals del professor, utilitzant material escrit,         
audiovisual i activitats i exercicis acadèmics. És per això que les activitats de             
seguiment d’ensenyament-aprenentatge d’aquesta fases s’han dissenyat amb       
l’objectiu de fer conèixer a l’alumnat el concepte o les idees acceptades i/o la              
informació necessària per avançar en les seves idees. S’ha de donar temps perquè             
l’alumnat expressi les seves idees i pensaments, tant oralment com a través de             
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dibuixos, esquemes o textos. 
 
3. Fase d’aplicació del nous continguts en noves situacions. L’alumnat aplica           
els nous continguts a situacions reals per a interpretar la realitat, saber utilitzar el              
nou aprenentatge i reconèixer la seva utilitat. És per això que les activitats             
d’aplicació i de transferència d’ensenyament-aprenentatge d’aquesta fases s’han        
dissenyat amb l’objectiu de plantejar diferents situacions o problemes en què           
l’alumnat tingui oportunitats d’aplicar les noves idees o la informació rebuda. Són            
activitats que afavoreixin: la iniciativa en el raonament; la reflexió, mitjançant la            
proposta de resolució de problemes o de qüestions; la relació i globalització, com             
per exemple, en el cas de realització de treballs, exposicions, etc., o el disseny              
d’experiències i posterior realització d’aquestes. 
 
En aquest procés es faran servir tècniques de: Participació Activa, Cooperació i            

Col·laboració a l’Aula i Comunicació Persuasiva. 
 

- Participació activa: algunes de les tècniques d’aquest tipus d’activitats són: 
 

1.) Tècnica d’aproximació didàctica. Presentació d’informació (material escrit,        
audiovisual, premsa, etc.) sobre un tema per donar-lo a conèixer i provocar-ne la             
reflexió i el debat crític. 

2.) Tècnica de Role-playing. Presentació d’una situació-problema en la qual          
intervenen dos o més personatges, que sostenen posicions oposades, perquè la           
representin voluntàriament un grup d’alumnes, mentre la resta de companys actuen           
com a observadors dels desenvolupament de la situació per a la seva posterior             
anàlisi i debat col·lectiu. 

3.) Tècnica de la discussió en grup. Fent ús d’un tema d’interès, els alumnes              
s’organitzen en grup i realitzen un debat. 

 
- Cooperació i Col·laboració a l’aula: algunes de les tècniques d’aquest tipus            

d’activitats són: 
 

1.) Tècnica del Puzzle d’Aronson. Agrupació dels alumnes en equips de treball i             
dividir-ne la tasca entre els membres, de manera que per a concloure-la sigui             
necessari que cadascun d’ells elabori la seva part corresponent i la comparteixi amb             
els altres. 

2.) Grups d’investigació. Consisteix en la formació de grups d’alumnes per a            
investigar sobre un tema d’interès, la selecció del qual i la planificació es fan              
conjuntament entre els professor i els alumnes. 

 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
Donada la situació de salut en l’actual curs (COVID-19) i per les normes establertes              
per al normal desenvolupament del curs, s’ha determinat que no es realitzaran, a             
priori, activitats extraescolars. Cas de poder realitzar qualsevol actuació d’aquest tipus           
es realitzaria al centre amb l’assistència de personal qualificat en l’àrea a tractar 
 
7.- AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 
 
Els criteris d’avaluació pels diferents nivells acadèmics ja s´han determinat i explicitat            
en l’apartat 3 d’aquesta programació docent. 
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De forma general i d’aplicació per qualsevol nivell i assignatura impartida pel            
departament: 
 

a.- si un alumne és enxampat durant la realització d’una prova escrita copiant, o             
presenta un treball copiat literalment de diferents fonts bibliogràfiques (llibres,          
internet,...), aquesta prova o treball es valorarà amb un zero i per tant tindrà              
l’avaluació corresponent suspesa. 

b.- En cas de no assistir a classe el dia de la prova escrita, serà imprescindible               
justificar adequadament l'absència per tal de poder realitzar-la, la qual cosa es            
farà en el termini de temps més breu possible i sense alterar el normal              
desenvolupament del curs. La no assistència a una prova escrita de forma            
injustificada comportarà que aquesta matèria s’acumularà i la prova es          
realitzarà juntament amb la següent prova establerta. 

c.- La nota del butlletí serà únicament la part sencera de la nota sense aplicar cap               
criteri d’arrodoniment, així un 4,3 i un 4,8 es reflectiran al butlletí amb un 4 en                
ambdós casos. 

 
Els procediments de qualificació, a banda dels indicats en el paràgraf anterior, són: 
 

Cultura Científica 
 

L’avaluació es realitzarà a partir dels resultats de recerca, presentació i realització            
del treball en el procés PBL. 
 

Està previst realitzar l'avaluació de l'alumne a partir de: 
 
a) Entorn d’aprenentatge, que estarà definit pel diari d’aprenentatge, participació i           

sociabilitat. Aquest entorn serà elaborat diàriament per l'alumne, del qual se'n farà un             
seguiment continu, on es consideraran: 

- que queden reflectides les explicacions i aclariments realitzats a classe pel            
professor o pels mateixos alumnes, 
- que figuren les activitats proposades i apareguen resoltes correctament, ja           
que aquestes seran corregides durant l’horari lectiu pertanyent a l’assignatura. 
- es tindrà en compte la utilitat que té per l’alumne el seu ús. 
- la participació positiva mostrada per l’alumne en el seu procés d’aprenentatge. 
- la sociabilitat adquirida al llarg del procés d’aprenentatge. 

L’entorn d’aprenentatge serà avaluat de manera continuada i s’utilitzarà per valorar           
el treball i l’autonomia en l’àmbit de les competències corresponents, que tal i com              
indica la llei l’alumne deu assolir al llarg de la seua etapa en l’ESO i Batxillerat. En                 
aquest sentit es valoraran les següents competències: 

 
CCLI: competència comunicació lingüística. 
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 
CAA: competència aprendre a aprendre. 
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. 
CSC: competències socials i cíviques. 

 
b) Proves orals. 
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Es realitzarà un mínim de dos proves orals per avaluació. Aquestes proves ens             
serviran fonamentalment per poder avaluar les següents competències: 

 
CCLI: competència comunicació lingüística. 
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 
CAA: competència aprendre a aprendre. 

 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 

Per a qualificar l'alumne cada avaluació i al final de curs, es tindran en compte tots                
els elements esmentats abans, que es valoraran amb els següents percentatges sobre            
el global: 

 
Entorn d’aprenentatge: 70% 
Presentacions orals: 30% 
 
Aquestes valoracions es desglossen de la següent manera. 
 
Entorn d’aprenentatge : 
 

20% CCLI: competència comunicació lingüística. L’alumne ha de ser capaç          
d’expressar-se correctament en els llenguatges necessaris per un desenvolupament         
correcte de l’assignatura 

30% CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.           
L’alumne ha de conèixer i utilitzar correctament les ferramentes necessàries per el            
desenvolupament de l’assignatura, quedant reflectides aquestes competències en la         
resolució, plantejament i critica dels resultats obtinguts fent ús del mètode científic 

30% CAA: competència aprendre a aprendre. L’alumne demostrarà la seua evolució en            
la realització i resolució de problemes quotidians, fent ús dels coneixements adquirits fins             
eixe moment haurà de ser capaç de crear raonaments i solucions a problemes de dificultats               
d’una magnitud superior 

10% SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. L’alumne haurà de ser capaç al llarg              
del seu aprenentatge de reflectir i implementar solucions raonades, fruit d’un pensament            
reflexiu i basat en la iniciativa pròpia que posen de manifest la utilitat en l’obtenció d’una                
finalitat major en consonància amb el desenvolupament tecnològic vinculat amb          
l’assignatura 

10% CSC: competències socials i cíviques. L’alumne ha de desenvolupar i presentar un             
comportament correcte de respecte i treball amb l’entorn en el que es situa, el material, amb                
els companys, el professorat i qualsevol persona que estiga en l’aula. 

 
Presentacions orals 
 

50% CCLI: competència comunicació lingüística. L’alumne ha de ser capaç          
d’expressar-se correctament en els llenguatges necessaris per un desenvolupament         
correcte de l’assignatura, presentant una correcta estructura de comunicació en la prova 

30% CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.           
L’alumne ha de conèixer i utilitzar correctament les ferramentes necessàries per el            
desenvolupament de l’assignatura, quedant reflectides aquestes competències en la         
resolució, plantejament i critica dels resultats obtinguts fent ús del mètode científic. Tenint en              
compte que és necessari una correcta execució d’aquestes eines 

20% CAA: competència aprendre a aprendre. L’alumne demostrarà la seua evolució en            
el plantejament, la realització i resolució de problemes de dificultats d’una magnitud            
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superior, en aquesta competència es valorarà la capacitat de, fent ús dels coneixements             
adquirits fins eixe moment, crear raonaments i solucions a problemes nous per l’alumnat 
 
Cal tenir en compte les puntualitzacions següents: 
 
L’alumne tindrà l’avaluació aprovada quan obtinga un 5 després d’aplicar els           

percentatges establerts anteriorment. 
En tot cas, suposarà automàticament la pèrdua del dret a l’avaluació continua: el             

20% o més de faltes d’assistència justificades o no al llarg d’una avaluació, d’acord              
amb el Decret 39/2008 al seu article 33. 
 
CRITERIS DE RECUPERACIÓ 
 

L’alumne podrà recuperar, a final de curs, l’assignatura. L’alumnat realitzarà un           
treball escrit, escollit de tres presentats pel professor, i en la data acordada es              
defensarà aquest treball de forma oral 

 

Exàmens de Juliol 
 

Els alumnes que no hagen superat l’assignatura en la convocatòria ordinària es            
podrà presentar a la convocatòria extraordinària de juliol, on l’alumnat es presentarà            
de tot el temari de l’assignatura. L’alumnat realitzarà un treball escrit, escollit de tres              
presentats pel professor, i en la data de l’examen es defensarà aquest treball de forma               
oral, aquest procés tindrà un pes del 100% de la nota final, sent necessari un 5 per a                  
aprovar. 
 

 
8.- MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE         
SUPORT EDUCATIU O AMB NECESSITAT DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA 
 

Des del Departament de Física i Química i en coordinació amb el Departament             
d’Orientació i seguint les directrius del centre replegades en el ROF, es realitzaran             
totes aquelles mesures necessàries per subministrar una perfecta atenció i ajuda al            
desenvolupament de l’alumnat NEE, per defecte o per excés, i així assolir les fites              
ressenyades en la llei d’educació desenvolupada pel decret corresponent en la           
comunitat valenciana. 

Totes les mesures realitzades quedaran reflectides en la memòria del departament           
de final de curs. 
 
9.- ELEMENTS TRANSVERSALS 
 

Des del Departament de Física i Química i en coordinació amb altres Departaments             
i seguint les directrius del centre replegades en el ROF, es realitzaran totes aquelles              
activitats que es consideren necessàries per assolir i millorar en els aspectes            
formadors de ciutadans que no formen part del currículum específic de cap matèria i              
que per la seua interdisciplinarietat corresponen a totes elles. 
Tal i com es reflecteix en el decret que regula l’ensenyament en la comunitat              
valenciana aquestes àrees són: 
a.- Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita 
b.- Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació 
c.- Emprenedoria 

13 



 

Programació Didàctica Departament de Física i Química (2020/2021) 

Assignatura: Cultura Científica 

d.- Educació cívica i constitucional 
 

Totes les mesures realitzades quedaran reflectides en la memòria del departament           
de final de curs. 
 
10.- AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ÈXIT 
 
El Departament de Física i Química al llarg de l’any, reunions de departament,             
avaluacions, etc... farà un seguiment del desenvolupament i estat de l’actual           
programació, així com dels possibles desviaments i les correccions que cal introduir            
per subsanar aquest possibles desviaments, reflectint-lo en els documents adients, i           
així assolir les fites ressenyades en la llei d’educació desenvolupada pel decret            
corresponent en la comunitat valenciana. 

Totes les mesures realitzades quedaran reflectides en la memòria del departament           
de final de curs. 
 
 
 
 

Raul Portolés García 
 

Benicàssim setembre de 2020 
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Annex I: Distribució de l’extensió en la qualificació dels diferents apartats avaluables 
Entorn d’aprenentatge 

Competència fins 25% fins 50% fins 75% 

CCLI (comunicació i lingüística) 
No es compren, no s’expressa     
correctament fa un ús insuficient     
del llenguatge 

Hi ha problemes de comprensió.     
El llenguatge utilitzat no és     
adient. No hi ha continuïtat 

Comet alguna e  
d’expressió però contin  
sentit. Fa un ús correct    
llenguatge 

CMCT (matemàtica i bàsiques 
en ciències i tecnologia) 

Presenta un desordre important.    
No és capaç de fer una      
resolució mecànica del   
problema plantejat i no utilitza el      
mètode científic 

Segueix les pautes del mètode     
científic però de forma    
desordenada i no adient. És     
capaç de resoldre els    
problemes de forma mecànica 

Presenta un grau de res    
elevat, amb raonaments  
utilitzats però en discrepà   
en la utilització del m    
científic 

CAA (aprendre a aprendre) 

Resol de forma individual les     
operacions però no li    
proporciona un sentit global a     
les respostes 

Únicament es capaç de fer una      
resolució mecànica sense   
presentar una critica dels    
resultats i construir el debat que      
comporten les solucions 

Estructura el problema am   
seus coneixements  
presenta prob 
d’interconnexió en concep

SIEE (iniciativa i esperit 
emprenedor) 

No es capaç de relacionar el      
tema amb aplicacions del món     
real 

Aconsegueix alguna relació   
amb el món real però dificultats      
en reconèixer les aplicacions    
que es deriven 

Es capaç de relacionar e    
real amb la matèria estu    
però presenta dificultats   
comprensió de les aplica   
pròpies d’aquesta matèria 

CSC (social i cívica) 
No fa cas de les normes ni       
respecta el material ni respecta     
la resta d’actors del procés 

És irrespectuós de forma    
generalitzada, però pot   
reconduir-se sense molta   
dificultat 

És irrespectuós amb algun   
les normes de conviv   
social o cívica 

Prova escrita 
Competència fins 25% fins 50% fins 75% 

CCLI (comunicació i lingüística) 
No es compren, no s’expressa     
correctament fent un ús    
insuficient del llenguatge 

Hi ha problemes de comprensió.     
El llenguatge utilitza no és     
adient. No hi ha continuïtat 

Comet alguna e  
d’expressió però contin  
sentit. Fa un ús correct    
llenguatge 

CMCT (matemàtica i bàsiques 
en ciències i tecnologia) 

Presenta un desordre important.    
No és capaç de fer una      
resolució mecànica del   
problema plantejat i no utilitza el      
mètode científic 

Segueix les pautes del mètode     
científic però de forma    
desordenada i no adient. És     
capaç de resoldre els    
problemes de forma mecànica 

Presenta un grau de res    
elevat, amb raonaments  
utilitzats però en discrepà   
en la utilització del m    
científic 

CAA (aprendre a aprendre) 

Resol de forma individual les     
operacions però no li    
proporciona un sentit global a     
les respostes 

Únicament es capaç de fer una      
resolució mecànica sense   
presentar una critica dels    
resultats i construir el debat que      
comporten les solucions 

Estructura el problema am   
seus coneixements  
presenta prob 
d’interconnexió en concep
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