
 
Curs 2009-10   Codi :21910     Assignatura : Temes bàsics de  Ciències  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre Educació Infantil, asssignatura optativa 1r quadrimestre, 6 crèdits  
 
 
Departament: Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals 
Professors: M. Izquierdo  
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 
• Reflexionar sobre el paper que té la ciència a la nostra societat i les seves implicacions en la 
formació científica de la ciutadania. 
• Adquirir coneixements sobre els Models Teòrics que fonamenten les Ciències i fer-los servir per 
elaborar explicacions científiques 
• Reflexionar sobre el mètode científic i la funció de l'experimentació en la construcció del 
coneixement 
• Conèixer alguns fenòmens d'especial interès per a les ciències  
• Desenvolupar habilitats, tècniques i estratègies relacionades amb el treball científic. i aprendre a 
argumentar a partir de dades en un marc teòric 
• Desenvolupar actituds favorables envers les ciències com a disciplina de coneixement i com a 
eina per fer front als reptes del nostre temps.   
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
Professora: Mercè Izquierdo Aymerich 
 
Temes 
1. La naturalesa de les Ciències 
1.1. Els coneixements científics 
1.2. Coneixements i imatge social de la ciència 
1.3. La ciència per a la societat i la societat per a la  ciència: comunicació i participació 
  
2. De què està fet el món? 
2.1. Primeres matèries. D'on obtenim els materials? 
2.2. Les propietats dels productes de la nostre llar 
2.3. L'ús dels productes i la seguretat 
  
3. Els éssers vius 
3.1. L'origen de la vida 
3.2. L'organització dels éssers vius 
3.3. La biotecnologia 
3.4. Els organismes i l'evolució 
3.5. L'ésser humà 
  
4. La Física  dels esdeveniments 
4.1. La Terra a l'Univers 
4.2. Les forces que governen els esdeveniments de l'univers 
4.3. L'energia per fer funcionar el planeta 
  
5. La vida en armonia amb el medi 
5.1. La vida, la sallut i el medi 
5.2. Les relacions, la participació i la solidaritat 
5.3. El medi ambient: la sostenibilitat.  
5.4. Els temes ambientals: la natura, els usos del territori, l'aire, l'aigua, els residus, l'energia 
 
Les classes es faran al Laboratori. Cada sessió tindrà una part d'exposició i comentari i una altra 
experimental. Degut a això es requereix assistència a classe. Es potenciarà el treball de grup, la discusió i 
el diàleg per tal d'assolir les competències de pensament científic: formular preguntes adequdes, 
respondre-les aportant proves, explicar fenòmens rellevant a partir d'un model teòric. 



 
      
 
3. Avaluació 
Avaluació 
 
El treball de classe ponderen fins a un 50%. A final de curs, cada alumne respondrà experimentalment 
una qüestió i el treball ponderarà fins a un 25%. Caldrà una sessió de tutoria individual, obligatòria, i 
entregar un portafoli en una altra sessió de tutoria, a final de curs. En el portafoli caldrà presentar dues 
produccions escrites (poden ser articles comentats) que mostrin, a criteri de l'alumne, que s'han après els 
temes. 
      
   
4. Fonts d'informació bàsica 
 Es proporcionarà  als estudiants el material bibliogràfic que es fa servir a les sessions. Els estudiants 
també poden accedir a aquest material en el Campus Virtual.  
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