
CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT 2n DE BATXILLERAT

Introducció

“Les Ciències de la Terra i del Medi Ambient (CCTMA) ofereixen una visió de conjunt sobre el funcionament de la
Terra i de la biosfera, i proporcionen una perspectiva global dels profunds canvis que han afectat i afecten el planeta
i els sers vius que l’habiten, especialment aquells produïts per les activitats humanes. La matèria de les CCTMA fa
una valuosa contribució a la formació dels estudiants del Batxillerat de Ciències, ja que connecta camps de gran
interès com són la Biologia, la Geologia, la Física o la Química, però també altres procedents de les ciències socials
i humanitats, imprescindibles per al desenrotllament social, científic i tecnològic actual, amb aplicació en molt
diversos àmbits industrials, socials i familiars, des d’una perspectiva de la sostenibilitat.

El creixement de la població mundial fa que la humanitat, en el segle XXI, s'enfronta a importants reptes com ara
l’abastiment de matèries primeres, la busca de fonts alternatives d’energia, la gestió de residus, la disponibilitat
d’aigua, etc., encara que la satisfacció de les necessitats de desenrotllament humanes no han de comprometre
l’equilibri del medi ambient. Els canvis produïts per l’activitat humana en el medi no són exclusius de la nostra
societat, no obstant això, a causa de l’enorme dimensió i velocitat amb què es produeixen en l’actualitat i que moltes
vegades el ser humà utilitza els recursos del planeta com si foren infinits, es generen greus impactes sobre el medi,
per la qual cosa promoure la sostenibilitat de les activitats humanes, minimitzar els impactes ambientals i
compatibilitzar el desenvolupament amb la preservació dels sistemes naturals ha de ser un objectiu comú a la
formació de tots els ciutadans”. (Decret 87/2015, de 5 de juny del Consell)

Continguts claus

✓ Medi ambient.

✓ Sostenibilitat: econòmica, ecològica i social.

✓ Teoria General de Sistemes: ecosistema.

✓ Subsistemes terrestres: biosfera, atmosfera, hidrosfera i geosfera.

✓ Biodiversitat.

✓ Impactes ambientals: locals (smog,..) regionals (pluja àcida,...) i
globals (escalfament global, forat de la capa d’ozó,...)

✓ Conseqüències dels impactes: salut ambiental.

✓ Canvis climàtics: passats i present.

✓ Riscos als quals ens enfrontem: naturals, tecnològics i mixtos. Predicció i Prevenció

✓ Recursos que necessitem: No renovables i Renovables.

✓ Gestió dels residus que generem: sòlids urbans, industrials, sanitaris, radioactius, agrícoles,...

✓ Mesures de gestió ambiental: Avaluació d’impacte ambiental.

Interès

Les CCTMA en Batxillerat pretenen aprofundir i sintetitzar els coneixements científics adquirits en
altres matèries del curs i etapes anteriors, principalment de Biologia i Geologia i de Física i Química, al
mateix temps que preparen els estudiants per a continuar els estudis superiors relacionats amb certs
cicles formatius de Química Ambiental, Salut Ambiental, Gestió Forestal i del Medi Natural, etc. o
estudis de grau universitari com Ciències Ambientals, Biologia, Geologia, Química, Ciències del Mar,
Biotecnologia i diverses Enginyeries com Agroalimentària, Civil, Obres Públiques, Forestal, Geomàtica
i Topografia entre altres.


