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OBJECTIUS 
 

 Conèixer les orientacions curriculars per a l'àrea de Ciències de la Naturalesa a l'Educació 
Secundària Obligatòria (ESO) i de Biologia a la Secundària post-obligatòria (Batxillerat). 

 Conèixer les teòries actuals sobre l'ensenyament-aprenentatge de les ciències i les seves 
implicacions didàctiques. 

 Conèixer, 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. 

 Reconèixer la funció pedagògica de l'avaluació, així com la importància de la coavaluació mútua i 
l'autoavaluació en l'aprenentatge. 

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

 
 
TEMARI DE TEORIA 
 
 
Tema 1: 
L’ensenyament de la Biología a l’etapa de secundaria : ESO i Batxillerat. L’ordenació dels ensenyaments de 
Biología al Batxillerat a Catalunya (DOGC nº 2181, de 13.3.96 decret 82/1996 de 5 de març). 
 
Tema 2: 
El projecte curricular i el projecte educatiu dels centres d’ensenyament secundari. El curriculum de la 
Biología del batxillerat i de l’àrea de Cièncias de la Naturalesa de la ESO. Objectius terminals. 
 
Tema 3: 
Els continguts de la Biología al batxillerat Objectius generals de l’ensenyament-aprenentatge de la Biología 
al Batxillerat. 
 
- Aproximació als models actuals sobre l’aprenentatge.  
- La seqüenciació dels continguts d'aprenentatge. 
- La transposició didàctica. 
 
Tema 4: 
Els conceptes biològics 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: origens i 
evolució. El essers humans i la biosfera 
 

 
 



 
- Les idees de les alumnes sobre alguns conceptes de Biología. Instruments per al seu diagnòstic. 
- Activitats d'aprenentatge: el treball de camp. Visites extraescolars 
- Recursos didàctics: Jocs de simulació... 
 
4.2. La química de la vida. Composició química de la cèl.lula. 
- Els mapes conceptuals i l'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 cèl.lula procariota. Formes acel.lulars: virus. 
-Activitats d'aprenentatge: les pràctiques de laboratori. 
 
4.4. Fisiología cel.lular. L’intercanvi de materia i energía. Models metabolics. Vies metabóliques de 
degradació. Vies metabóliques de sintesi. 
- Els continguts transversals: Educació per a la Salut. 
- Recursos didàctics: els ordinadors i l'ensenyament de la Biologia 
 
4.5. Genètica. Les experiències mendelianes i les ampliacions de les seves lleis. La meiosi. Teoría 
cromosòmica de l’herència. Introducció de la biotecnología: implicacions etico-socials. 
- El llenguatge i l'aprenentatge científic. 
- Recursos didàctics: el llibre de text. Altres recursos bibliogràfics per a l'ensenyament secundari. 
 
4.6. Las funcions de reproducció a les cel.lulas i els organismes. Els conceptes de reproducció i sexualitat. 
La funció de la sexualitat. Reproducció asexual i sexual. Cicles i meiosi. La reproducció médicament 
asistida: implicació etico-socials. 
- Els continguts transversals: Educació Sexual. 
 
 
Tema 5: 
Els continguts procedimentals i l’ensenyament – aprenentatge de la Biología. 
- Activitats d'aprenentatge: les bases d'orientació. 
 
Tema 6: 
L’ensenyament de la biología i el treball sobre continguts actitudinals. 
- Els continguts transversals: Educació Ambiental. 
 
Tema 7: 
L'avaluació. Funcions de l'avaluació. L'avaluació en el procès d'aprenentatge. L'avaluació i l'autorregulació 
de l'aprenentatge. 
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REVISTES SOBRE ENSENYAMENT DE LES CIENCIES  

Recerca i/o innovació educativa. Es poden trobar a la Biblioteca de Humanitats: 

 Alambique. Barcelona . Recerca i recursos didàctics en ciències experimentals 

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

 Enseñanza de las Ciencias. Barcelona-València. Recerca. També es pot trobar a la Biblioteca de 
Rosa Sensat, a l'I.C.E de la UAB i al C.D.C.E. entre altres llocs. Inclou tots els nivells i matèries.  

 International Journal of Science Education (abans European ...). GB. De recerca en general. Inclou 
tots els nivells i matèries. També es pot trobar al C.D.C.E. 

 Investigación en la Escuela. Sevilla. (És de totes les àrees, encara que predominen les Ciències). 
Experiències, recerca.  

 Journal of Biological Education. GB. Experiències, recursos didàctics i recerca. (Des de 1989), 
També es pot trobar al C.D.C.E. (des de 1979), entre altres llocs.  

 Journal of Envirommental Education. GB. Experiències, recursos didàctics i recerca. (Des de 1995, 
nº 1). 

 Science Education. USA. Recerca. Anualment, un dels nº està dedicat a fer un inventari de les 
recerques que s'han fet en el vamp de l'ensenyament de les Ciències (des de 1976). També es pot 
trobar al C.D.C.E. 

 Science & Education. USA. Recerca.(Des de 1992) 

 Science Teacher. USA. Experiencies, recursos didàctics. 

 School Science Review. GB. Experiències, 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 Didàctica de les Ciències. Es pot trobar 
també al C.D.C.E. 

 American Biology Teacher (The) USA. Experiències, recursos didàctics. (Des de 1996). 

 També es pot trobar al C.D.C.E.(Des de 1979) 

 
AVALUACIÓ 
 
S'avaluarà: 

 
 l'assistència a classe (mínim 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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