
CURS 1998 - 1999 

Professora: Carme Tomas MartoreU 

Objectius de I'assignatura 

- Coneixer les orientacions curriculars per a l'area de Ciencies de la Naturalesa a 1Educació 
Secundaria Obligatoria (ESO) i de Riologia a la Secundaria post~bligatoria (Batxillerat). 

- Coneixer les teories actuals sobre l'ensenyament-aprenentatge de les ciencies i les seves 
implicacions didactiques. 

- Coneixer, utilitzar i valorar críticament alguns instruments i recursos que poden ser 
utilitzats a l'aula, al laboratori i al camp, per a l'ensenyament de la Biologia. 

- Reconeixer la funció pedagogica de l'avaluació, així com la importancia de la coavaluació 
mútua i l'autoavaluació en l'aprenentatge. 

- Coneixer formes de gestionar l'aula que afavoreixin la interacció entre els membres del 
gmp classe amb la finalitat de facilitar l'autorregulació dels aprenentatges i l'atenció a la 
diversitat. 

Programa 

1. L'ensenyament de la Biología a l'etapa de secundaria : ESO i Batxillerat. L'ordenació 
dels ensenyaments de Biología al Batxillerat a Catalunya @OGC no 2181, de 13.3.96 
decret 8211996 de 5 de mar$). 

2. El projecte curricular i el projecte educatiu dels centres d'ensenyament secundari. El 
curriculum de la Biología del batxillerat i de l ' h  de Ciencias de la Naturalesa de la 
ESO. Objectius terminals. 

3. Els continguts de la Biología al batxillerat Objectius generals de l'ensenyament- 
aprenentatge de la Biología al Batxillerat. 

Aproxirnació als rnodels actuals sobre 1 'aprenentatge. 
La seqüenciació dels continpts d'aprenentatge. 
La transposició didactica. 

4. Els conceptes biologics al Batxillerat: 

4.1 La biosfera. La diversitat d'organismes. Els organismes i els factors ambientals. El 
cicle de la materia i el flux de l'energía. Ecosistemes continentals i marins. Els 
ecosistemes i el temps. La vida a la Terra: ongens i evolució. El essers hurnans i la 
biosfera 



Les idees de les alumnes sobre alguns conceptes de Biología. Instruments per al seu 
diagndstic. 
Activitats d'qrenentatge: el treball de camp. Visites extraescolars 
Recursos didactics: Jocs de simulació.. . 

4.2. La química de la vida. Composició química de la cel.lula. 

Els mapes conceptuals i I'aprenentatge de la Biologia. 

4.3. L'organització. L'organització estructural i funcional dels organismes. La teoría 
cel.lular. El cicle cel.lular. La mitosi. Organismes unicel.lulars i pluricel.lulars. La 
cel.lula procariota. Formes acel.lulars: virus. 

Activitats d'aprenentatge: les practiques de laboratori. 

4.4. Fisiología cel.lular. L'intercanvi de materia i energía. Models metabolics. Vies 
metabóiiques de degradació. Vies metabóiiques de sintesi. 

Els continguts transversals: Educació per a la Salut. 
Recursos didactics: els ordinadors i l'ensenyament cie la Biologia 

4.5. Genetica. Les experiencies mendelianes i les ampliacions de les seves lleis. La 
meiosi. Teoría cromo&mica de l'herencia. Introducció de la biotecnología: 
implicacions etico-socials. 

El llenguatge i I'aprenentatge cientzjic. 
Recursos didactics: el Ilibre de text. Altres recursos bib1iogra;fics per a I'ensenyament 
secundari. 

4.6. Las funcions de reproducció a les cel.lulas i els organismes. Els conceptes de 
reproducció i sexualitat. La fiinció de la sexualitat. Reproducció asexual i sexual. 
Cicles i meiosi. La reproducció médicament asistida: irnplicació etico-socials. 

Els continguts transversals: Educació Sexual. 

5. Els continguts procedimentals i l'ensenyament - aprenentatge de la Biología. 

Activitats d'aprenentatge: les bases d'orientació. 

6. L'ensenyarnent de la biología i el treball sobre continguts actitudinals. 

Els continguts transversals: Educació Ambiental. 

7. L'avaluació. Funcions de l'avaluació. L'avaluació en el procks d'aprenentatge. L'avaluació 
i l'autorregulació de l'aprenentatge. 

Metodologia 



S'utilitzara una metodologia participativa, basada en l'auto i co-reflexió sobre les propies 
idees i sobre la propia experiencia. 
Per afavonr l'interacció entre alumnes i entre alumnes i professora, l'aula s'organitzara en 
petits grups de treball (3 ó 4 persones per gmp). El treball en grup es fonamentara en un 
treball individual previ (analisi crítica de lectures i informacions orals, autoreflexió sobre les 
experiencies i sobre les propies idees, elaboració de materials puntuals, etc). A partir 
d'aquest treball individual es plantejara el treball en petit gmp i en gran grup. 
Per fomentar l'autoreflexió sobre l'aprenentatge, cada alumne elaborara un diari. 

Avaluació 

S'avaluara: 
- l'assistencia a classe (mínirn un 80%) i la participació en el treball en petit i gran grup. 
- La realització de petits treballs en relació a les classes, en especial les reflexions escrites 
sobre el treball fet a classe i el diari. 
- Un examen final. 
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REVISTES SOBRE ENSENYAMENT DE LES ClENCIES . 
Recerca i/o innovació educativa 

Es poden trobar a la Biblioteca de Humanitats: 

Alambique. Barcelona . Recerca i recursos didactics en ciencies experimentals 

American Biology Teacher (The). USA. Experiencies, recursos didactics (des de 1996). 
També es pot trobar al C.D.C.E. (des de 1979). 

Ensefianza de las Ciencias Barcelona-Valencia. Recerca. També es pot trobar a la 
Biblioteca de Rosa Sensat, a 1'I.C.E de la UAB i al C.D.C.E. entre altres Ilocs. Inclou tots els 
nivells i materies. 

Intemational Joumal of Science Education (abans European ...). GB. De recerca en 
general. Inclou tots els niveiis i matenes. També es pot trobar al C.D.C.E. 

Investigación en la Escuela. Seviiía. (És de totes les hees, encara que predominen les 
Cihcies). Experiencies, recerca. 

Joumal of Biological Education. GB. Experiencies, recursos didactics i recerca. (Des de 
1989), També es pot trobar al C.D.C.E. (des de 1979), entre altres Ilocs. 

Joumal of Envirommental Education. GB. Expenencies, recursos didactics i recerca. 
@es de 1995, no 1). 



Science Education. USA. Recerca. Anualment, un dels no esti dedicat a fer un inventan de 
les recerques que slian fet en el varnp de l'ensenyament de les Cihcies (des de 1976). 
També es pot trobar al C.D.C.E. 

Science & Education. USA. Recerca.@es de 1992) 

Science Teacher. USA. Experiencies, recursos didactics. 

School Science Review. GB. Experihcies, recursos, recerca. (des de 1994). També es pot 
trobar al C.D.C.E. (des de 1979). 

Studies in Science Education. GB. Revisió de temes de Didactica de les Cihcies. Es pot 
trobar tarnbé al C.D.C.E. 

American Biology Teacher (The) USA. Experihcies, recursos didactics. @es de 1996). 
També es pot trobar al C.D.C.E.@es de 1979) 

ALTRES REVISTES 1 LLOCS ON ES PODEN TROBAR. 

Aster. Franca. Recerca. Es pot trobar a 1' I.C.E. de 1'U.AB. 

American Biology Teacher (The). USA. Experiencies, recursos didactics. Es pot trobar al 
C.D.C.E. (des de 1979). 

History of Science. Es pot trobar al C.D.C.E. (des de 1979) i a la Facultat de Medicina de 
la UAB. 

Journal of Research in Science Teaching. USA. Recerca. Es pot trobar a I'ICE de la UAB 
(des de 1976) i al C.D.C.E. (des de 1979). 

Revue Francaise de Pedagogie. Franqa. (General). Recerca, experiencies. Es pot trobar a 
la Biblioteca de Rosa Sensat. 

Research in Science Education. Australia. Recerca. Es pot trobar a I'ICE de la UAB (des 
de 1983) i a I'ICE de la UPB. 

REVISTES SOBRE ENSENYAMENT EN GENERAL QUE INCLOUEN ARTICLES 
SOBRE ENSENYAMENT DE LES CI~NCIES 

Es poden trobar a la Biblioteca de Hurnanitats: 

Boletin de sumarios. CIDE. Inclou I'index de la majoria de revistes publicades al món sobre 
educació. 



Cuadernos de Pedagogia. 
quai es dediquen diferents 
recursos. Tots els numeros. 

Barcelona. Cada número esta dedicat a un tema monografic al 
articles També inclou aitres artticles d'opinió, experiencies, 

Infancia y Aprendizaje. Madrid. Recerca 

Guix. Barcelona. Divulgació Articles d'opinió, experiencies, recursos Tots els numeros. 

Perspectiva Escolar. Barcelona. Divulgació Artticles d'opinió, experiencies, recursos Tots 
els numeros. 

Aula Innovación Educativa. Barcelona. Cada número esta dedicat a dos temes 
monografics ais quais es dediquen diferents articles També inclou experiencies i recursos. 
Tots els numeros. 


