
2012/2013Física i química i la seva didàctica

Codi: 42087
Crèdits ECTS: 27

Titulació Pla Tipus Curs Semestre

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

930 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Biologia i

Geologia

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

931 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Ciències Socials

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

932 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Filosofia

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

933 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Física i Química

P 1 A

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

934 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Grec i Llatí

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

935 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Llengua

Anglesa

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

936 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Llengua

Francesa

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

937 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Lleng.i.Lit.Cat i

Espany

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

938 Màster Universitari en

Formació de Prof. d'ESO, Bat., FP i

El. Ll.i.Lit.Cat i Es.i la seva

didàctica

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

939 Màster Universitari en

Formació de Prof. d'ESO, Bat, FP i

El. Matemàtiques i la seva

didàctica

0 0 0
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Utilització d´idiomes

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Anna.Marba@uab.catCorreu electrònic:

Anna Marba TalladaNom:

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

940 Màster Universitari en

Formació de Prof. d'ESO, Bat, FP i

El. Música i la seva didàctica

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

941 Màster Universitari en

Formació de Prof. d'ESO, Bat., FP i

El.Orientació educativa i

professional

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

942 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El.Salut i la seva

didàctica

0 0 0

Prerequisits

No es contemplen

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és completar els coneixements de biologia, geologia, física i química dels llicenciats,
enginyers o graduats futurs professors de ciències així com apropar-los al coneixement de la didàctica de les
ciències, i a les didàctiques específiques de cada disciplina.

Consta de dos mòduls de contingut diferenciat:

- el mòdul de complents de formació que té com a objectiu completar els coneixements de biologia, geologia,
física i química dels llicenciats, enginyers o graduats futurs professors de ciències. Inclou els blocs d'història
de les ciències i temes d'actualitat i el de complements de formació.

- el mòdul de didàctica específica i el d'innovació docent i iniciació a la recerca que tenen com a objectiu
capacitar al futur professor de secundària perquè pugui ensenyar els continguts de les àrees de coneixement
de la biologia i la geologia i la física i la química, integrant els coneixements disciplinaris i els de la didàctica de
les ciències tot tenint en compte els coneixements d'altres àrees com són l'epistemologia, el llenguatge i la
comunicació, la psicologia i la pedagogia. Inclou els blocs d'introducció a la didàctica, el de didàctica de la
física i la química i el d'innovació docent i iniciació a la recerca.

Competències

Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seva capacitat per a aprendre
per sí mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten
l'autonomia, la confiança i iniciativa personals.
Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia),
transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyamen-aprenentatge en les
matèries pròpies de la especialització cursada.
Comunicar-se de manera efectiva, tant de manera verbal com no verbal.
Concretar el currículum que es vagi a implantar en un centre docent participant en la planificació
col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com
personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a la especialització docent corresponent,
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11.  

12.  
13.  

14.  

15.  

així com el cos de coneixements didàctics al voltant als processos d'ensenyament-aprenentatge
respectius.
Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar destreses i habilitats socials
necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i abordar problemes de disciplina i
resolució de conflictes.
Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i
en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels
drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur
sostenible.
Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de
participació i cultura en el entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació
dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, investigació i innovació
dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional i en la investigació.
Interpretar les diferents necessitats educatives dels alumnes amb la finalitat de proposar les accions
educatives més adequades.
Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge potenciant processos
educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent
al nivell i formació prèvia dels estudiants així com la orientació dels mateixos tant individualment com
en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a poder realitzar una formació contínua tant en els
continguts i la didàctica de l'especialitat, com en els aspectes generals de la funció docent.

Resultats d´aprenentatge

Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia),
transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyamen-aprenentatge en les
matèries pròpies de la especialització cursada.
Comunicar-se de forma efectiva, tant verbal com no verbalment.
Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar destreses i habilitats socials
necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i abordar problemes de disciplina i
resolució de conflictes.
Demostrar que coneix contextos i situacions en que s'utilitzen i s'apliquen la Física i la Química que
composen el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, destacant el seu caràcter
funcional i analitzant el seu impacte en el
Demostrar que coneix el valor formatiu i cultural de la Física i la Química i dels continguts d'aquestes
disciplines que s'imparteixen en l'Educació Secundària Obligatòria i en el Batxillerat, i integrar aquests
continguts en el marc de la ciència i de la cultura.
Demostrar que coneix els currículums de Física i Química de la ESO i del Batxillerat.
Demostrar que coneix els desenvolupaments teòrico-pràctics de l'ensenyament i el aprenentatge de la
Física i la Química
Demostrar que coneix i que sap aplicar propostes docents innovadores a l'àmbit de la Física i la
Química.
Demostrar que coneix la història i els desenvolupaments recents de la Física i la Química i les seves
perspectives per a transmetre una visió dinàmica de les mateixes i donar sentit a la Física i la Química
escolar, destacant la gènesi històrica d
Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i
en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels
drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur
sostenible.
Entendre l'avaluació com un instrument de regulació i d'estímul a l'esforç, i conèixer i desenvolupar
estratègies i tècniques per a l'avaluació de l'aprenentatge de la Física i la Química.
Generar propostes innovadores i competitives a l'activitat professional i a la investigació.
Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de la Física i la Química i plantejar
possibles alternatives i solucions.
Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten a estudiants amb diferents
capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge.
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15.  

16.  

17.  
18.  

19.  

Interpretar les diferents necessitats educatives dels alumnes amb la finalitat de proposar les accions
educatives més adequades.
Posseir les habilitats d'aprenentatges necessàries per a poder realitzar una formació contínua tant en
els continguts i la didàctica de Física i Química, com en els aspectes generals de la funció docent.
Seleccionar, utilitzar i elaborar materials per a l'ensenyament de la Física i la Química.
Transformar els currículums de Física i Química en seqüències d'activitats d'aprenentatge i programes
de treball.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació e integrar-les en el procés
d'ensenyament-aprenentatge de la Física i la Química.

Continguts

El mòdul específic de Física i Química i la seva didàctica s'articula en 2 grans blocs: Didàctica de la Física i la
Química i Complements de formació.

BLOC DE DIDÀCTICA DE LA FÍSICA I QUÍMICA

El bloc "Didàctica de la Física i la Química" s'estructura en 2 parts: "Aprenentatge i ensenyament de la Física i
la Química" (9cr) i "Innovació docent i iniciació a la recerca en didàctica de la Física i la Química" (6cr).

Aprenentatge i ensenyament de la Física i la Química (9cr)

- Introducció a la Didàctica de les Ciències (3cr)

- La classe de ciències ideal.

- Què ensenyar?

- Com s'aprenen les ciències?

- Com ensenyar ciències?

- Didàctica de la Química (3cr)

- Els conceptes clau de la química

- Les idees dels alumnes sobre química

- Connexió entre pensament, llenguatge i experimentació en química

- La química en els currícula

- El treball de laboratori en Química

- Didàctica de la Física (3cr)

- La didàctica de la física en l'ensenyament i aprenentatge del concepte de força

- La didàctica de la física en l'ensenyament i aprenentatge del concepte d'energia

- La didàctica de la física en l'ensenyament i aprenentatge de l'electricitat

- La didàctica de la física en l'ensenyament i aprenentatge de la llum i el so

- El treball de laboratori en Física

- Utilització de TICs pel treball experimental

Innovació docent i iniciació a la recerca en didàctica de la Física i la Química" (6cr)

- L'ensenyament de les ciències des d'un enfocament competencial (Conf. N. Sanmartí)
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- L'avaluació. Funcions de l'avaluació. L'avaluació formadora com a estratègia d'autorregulació de
l'aprenentatge. (Conf. N.
Sanmartí)
- Selecció i seqüenciació dels continguts d'aprenentatge.
- Macroseqüenciació i Microseqüenciació
- Definició d'objectius i continguts en l'enfocament competencial
o Competències científiques i aportacions a les competències bàsiques
o Objectius generals d'etapa: les metes educatives de l'ensenyament de les ciències en una
determinada etapa escolar.
o Objectius didàctics de cada unitat: els objectius d'aprenentatge que els alumnes han d'assolir amb
cada una unitat didàctica / activitat
o Continguts com a integració de conceptes, procediments i actituds en progressió d'aprenentatge
- Selecció, disseny i/o adaptació de les Activitats d'ensenyament-aprenentatge
- Seqüenciació de les activitats segons el Cicle d'Aprenentatge
- Disseny d'activitats d'avaluació
- Tipus d'activitats interessants a l'ensenyamentde les ciències
- L'adaptació de les activitats per l'atenció a la diversitat
- La gestió de l'aula per diferents activitats d'ensenyament/aprenentatge
- La temporització de les activitats d'ensenyament i aprenentatge
- La programació com a conjunt d'unitats didàctiques
- Activitats d'ensenyament - aprenentatge
o L'avaluació integrada en el disseny de les activitats.
o La comunicació un component clau de les activitats d'EA.
o El treball experimental.
o La resolució de problemes.
o Anàlisi de situacions, jocs de rol, ....
o Recursos TIC
- Presentació i justificació del disseny d'una unitat didàctica. La memòria de pràctiques
- Preparació i justificació dels objectius
o Selecció dels continguts..
o Punt de partida de l'alumnat:
o Objectius de la U.D.
- Selecció i seqüenciació de les activitats dissenyades
o Activitat d'idees prèvies inicial
o Altres activitats: exploració, introducció, síntesis, aplicació.
o Activitat d'avaluació final
- Recursos per posar-ho en pràctica.
o Bibliografia (manuals de didàctica, articles per professorat, llibres de consulta, articles de recerca, etc.)
o Altres fonts d'informació (CD-rom, adreces electròniques...)
o Altres materials (altres unitats didàctiques, llibres de text,...)
o Valoració personal de la realització de la U.D.

BLOC DE COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

El bloc "Complements de Formació de Biologia i Geologia i Física i Química" s'estructura en 3 grans temes:

TEMA 1. Història de les Ciències (4cr)
Monogràfics sobre figures i períodes rellevants en la història de les ciències, estructurats en dues fases:
Fase 1.
1. Les esferes concèntriques: Aristòtil
2. El humors corporals: Galè
3. La transmutació del metalls: Al-Rhazi
4. "E pur si muove": Galileo Galilei
5. El Déu rellotger: Isaac Newton
6. La metàfora de la balança: Antoine Lavoisier

Fase 2.

7. El poder de l'electricitat: Frankenstein
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8. La visió històrica de la vida: Charles Darwin
9. La crisi newtoniana: Albert Einstein
10. Els nous àtoms: Marie Curie
11. Molècules per a la vida : James Watson
12. Biologia a l'esfera pública: Michael Crichton

En ambdues parts el treball es durà a terme a partir de lectura de textos historio-científics, anàlisis biogràfic,
estudi de material iconogràfic, la reconstrucció d'experiments i l'anàlisi del discurs històric

TEMA 2. Temes de Ciència Actuals (2cr)
Monogràfics de temes de l'àmbit de les ciències amb un alt grau impacte social que ajudin al futur professor a
motivar la discussió amb els seus alumnes de secundària com a formar-se una opinió raonada sobre els
mateixos. Els temes a tractar estaran entre els següents:
- El canvi climàtic
- Nanotecnologia
- Drogues i neuro-fisiología
- Cèl·lules mare
- Tectònica global
- Mapes i representació del món

TEMA 3. Fonaments de la Biologia, la Geologia, la Física i la Química (6cr)
Treball sobre continguts fonamentals de biologia, geologia, física o química per complementarla formació
inicial dels futurs professors de física i química.
Els alumnes cursaran 2 temes de 3cr cadascun de fonaments disciplinars depenent de la seva formació inicial.
La distribució serà la següent:
 Químics i afins cursaran Fonaments de Biologia i Física
 Físics i afins cursaran Fonaments de Química i Geologia

Els continguts de cada tema a cursar són els següents:
Fonaments de Biologia
- La Química de la Vida:Components Químics de la cèl·lula. Bioelements. Molècules orgàniques.
Biocatalitzadors. Introducció al metabolisme.
- La cèl·lula: La cèl·lula procariota i eucariota. estructura i funció dels orgànuls. Models d'organització. Divisió
cel·lular. Virus i bacteris.
- Bases de l'herència: Genètica clàssica. Lleis de Mendel. herència lligada al sexe. Identificació del ADN com a
portador de l'herència Genètica Humana (Genoma Humà). Alteracions del genoma.
- Cos humà: Organització general del cos humà. Anatomia i fisiologia dels aparells del cos humà. Òrgans
sensorials, Sistema nerviós i endocrí
- Origen de la vida. Diversitat biològica. Fixisme i evolucionisme. La selecció Darwiniana. Dels homínids fòssils
a l'Homo sapiens.i Evolució de l'Home. Prof.
- Organismes i sistemes. Nivells d'organització ecològica. Principis bàsics de l'ecologia.

Fonaments de Geologia
- La Geologia com a ciència.
- El sistema Sol -Terra
- La Terra com a sistema complexa.
- Els materials terrestres: els minerals, formadors de roques i font de recursos.
- Els materials terrestres: les roques, ciclede les roques.
-Canvis terrestres: terratrèmols, volcans, deformació i estructures tectòniques, el paisatge com a interacció
entre processos interns i processos externs. Riscos geològics.
- Història de la Terra: estrats, estructures sedimentàries, ambients sedimentaris, registre estratigràfic,
continuïtat i discontinuïtat, el temps geològic, datacions i fòssils
- Història de la Terra: els mapes geològics, elements del mapa, mapes i talls geològics, la història geològica.
- Geologia de Catalunya. Història geològica i formes del relleu. Treball de camp a la zona de la riera de Sant
Jaume entre les localitats d'Olesa de Montserrat i Vacarisses.

Fonaments de Física
- Mesura i anàlisi de dades
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- Com determinar la correlació entre variables.
- L'equip Multilog-Pro i el programa Multilab.
- Exemples de relacions entre posició, velocitat i acceleració.
- Forces i moviment
- El concepte de força i els seus tipus.
- Exemples de moviments amb i sense fregament. Ús útil de les forces de fregament.
- L'equilibri dinàmic: el moviment a velocitat constant.
- La visió energètica dels processos
- Conservació de l'energia.
- Mecanismes de transferència de l'energia i la seva relació amb la qualitat de l'energia. Interpretació
probabilística de la segona llei de la Termodinàmica.
- Electromagnetisme
- El camp elèctric i el magnètic. Determinació experimental de les línies de camp.
- Una experiència sobre la inducció electromagnètica.
- Fenòmens ondulatoris.

Fonaments de Química
- La Química a secundària
- La Química a l'ESO i al Batxillerat. Química i societat.
- El canvi químic
- Substància simple, substància composta i mescles. Canvi físic i canvi químic. La taula periòdica dels
elements. Formulació
- Reaccions químiques
- Massa atòmica i massa molecular relativa. Número d'Avogadro. Quantitat de substància: mol.
Estequiometria.
- Calor de les reaccions químiques:
- Termoquímica. Energia interna i entalpia: calor. Reaccions exotèrmiques i endotèrmiques. Entalpia
estàndard de formació i entalpia estàndard d'una reacció. Llei de Hess.
- Velocitat de les reaccions químiques:
- Cinètica química.
- Equilibri químic:
- Reaccions reversibles: equilibri químic. Espontaneïtat. Constant d'equilibri. Modificació de l'equilibri.
- Reaccions àcid - base:
- Equilibri àcid - base. Àcids i bases: forts i febles. pH. Solucions tampó. Valoracions àcid - base.
- Reaccions de precipitació
- Solubilitat i precipitació. Equilibri de solubilitat.
- Reaccions redox.
- Oxidació i reducció. Piles. Electròlisi.
- Laboratori de química
- Utillatge bàsic del laboratori químic.
- Estudi experimental de la energia (calor) de les reaccions químiques
- Estudi experimental de la velocitat de les reaccions químiques.
- Com afecten els canvis de concentració a l'equilibri químic
- Mesura del pH. Valoracions àcid - base
- Reaccions químiques: reaccions de precipitació. Tècniques de separació.
- Estudi experimental de reaccions redox. Mesura experimental de la FEM d'una pila.
- Reaccions químiques: reacció d'esterificació. Tècniques de separació.

Metodologia

Les hores que s'indiquen per cadascuna de les activitats formatives són orientatives i es poden veure
modificades lleugerament en funció del calendari o de les necessitats docents.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Assistència i participació a classes magistrals, pràctiques de laboratori,

sortides, etc. i la realització i avaluació de les activitats proposades

175,5 7,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17,

18, 19

Tipus: Supervisades

Realització, revisió i avaluació dels treballs proposats (informes, estudis de

cas, resolució de problemes, exposicions, pràctiques de laboratori, treballs de

camp...)

175,5 7,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17,

18, 19

Tipus: Autònomes

Anàlisi de lectures i propostes d'innovació didàctica, realització d'informes,

disseny d'activitats, anàlisi i resolució de casos.

324 12,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17,

18, 19

Avaluació

Per tal de poder ser avaluat cal haver assisit, com a mínim, al 80% de les classes de cadascun dels diferents
blocs de continguts que apareixen diferenciats a les activitats d'avaluació

Concreció de les activitats d'avaluació Complements de formació

Història de la

Ciència
Els estudiants han de lliurar de manera individual un text de 500 paraules sobre cada sessió en la

part de la sessió

següent dedicada a lliurament i discussió.

En funció de les lectures proposades, es tracta de construir un text complementari i/o crític en

relació al que s'ha exposat i

discutit a classe. El professor responsable de cada sessió comentarà les qüestions que consideri

importants per tal

d'orientar en la preparació d'aquest text.

El text serà qualificat i retornat a l'alumne perquè pugui fer-hi esmenes o comentaris. L'alumne

haurà de lliurar novament

els seus textos durant la darrera sessió. La qualificació finalserà la mitjana de la dels 11 textos

lliurats, i podrà tenir en

compte les intervencions realitzades a l'aula.

Fonaments de

Biologia

Activitats puntuals d'aplicació dels continguts treballats, com pot ser la resposta a algunes

preguntes dels exàmens PAU.
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Fonaments de

Geologia

Treball d'aplicació del reconeixement de roques en l'àmbit urbà.

- Activitat d'avaluació de talls geològics.

- Treball d'interpretació del treball de camp.

Fonaments de

Química

- Tests avaluatius

- Informes de laboratori.

- Resolució d'activitats complementàries (opcionals)

Fonaments de

Física

Informes de laboratori, resolució de problemes treballats a l'aula i cerca d'informacions (aprox. 4

lliuraments)

Presentació oral del treball escrit (5-10') / Treball escrit d'aprofundiment d'un tema (aprox. 1000 /

paraules 1-2 fulls)

Temes de

Ciència
Actuals

Assistència a les sessions.

Concreció de les activitats d'avaluació

Aprenentatge i ensenyament de la Biologia i la Geologia

Introducció a la didàctica de les ciències

Reflexió de cada un dels blocs treballats:

Examen

Didàctica de la Física

Anàlisi i avaluació d'una de les activitats treballades a classe

Justificació, disseny i anàlisi d'una intervenció d'ensenyament de la física amb recursos TIC

Didàctica de la Química

Anàlisi i avaluació d'una de les activitats treballades a classe

Justificació, disseny i anàlisi d'una intervenció de treball de laboratori de química.

Innovació docent i iniciació a la investigació en didàctica de la Física i la Química

Filmació de la pròpia intervenció a l'IES, tria d'un fragment pel seu anàlisi i justificació d'aquesta selecció.

Activitats d'aula

Física i química i la seva didàctica   2012 - 2013

9



Fonamentació de la Unitat Didàctica i justificació de la selecció d'objectius, activitats, ...

Per tal de poder ser avaluat cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes de cadascun dels diferents
blocs de contingut que apareixen diferenciats a les activitats d'avaluació

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Avaluació d'Innovació educativa i iniciació a la recerca 22.22% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació d'història de les ciències 14.81% 0 0 1, 2, 9, 16

Avaluació d'introducció a la didàctica de les ciències 11,11% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16

Avaluació de complements de física, química, biologia i/o

geologia, i temes d'actualitat

29.62% 0 0 1, 2, 5, 7, 16

Avaluació de didàctica de la física 11.11% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació de didàctica de la química 11.11% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
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