
CIÈNCIES APLICADES 4t ESO
Curs 2022/23

ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA

Professora: Natalia Frau Cañellas

Hores lectives totals previstes per curs: 3 hores setmanals. Aproximadament 110 hores/curs

Continguts

1a Avaluació
BLOC 1. TÈCNIQUES INSTRUMENTALS BÀSIQUES

Laboratori: organització, materials i normes de seguretat.
Tècniques d’experimentació en física, química, biologia i geologia.
Aplicacions de la ciència en les activitats laborals.

2a Avaluació

BLOC 2. APLICACIONS DE LA CIÈNCIA EN LA CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

Contaminació: concepte i tipus.
Contaminació del sòl.
Contaminació de l’aigua.
Contaminació de l’aire.
Contaminació nuclear.
Tractament de residus.
Nocions bàsiques i experimentals sobre química ambiental.
Desenvolupament sostenible.

3a Avaluació

BLOC 3. RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I)

Concepte d’R+D+I.
Importància per a la societat. Innovació.

BLOC 4. PROJECTE D'INVESTIGACIÓ

Projecte d’investigació.



CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

(*) Si la nota de l'examen de recuperació és igual o superior a 5, la nova nota es calcularà fent la
mitjana entre la nota de l'examen de recuperació i de la nota anterior i la nota mínima serà de 5. Si la
nota de l'examen de recuperació és inferior a 5, no es recupera. També aplica a tasques
competencials.

Totes les tasques s'han d'entregar dins les dates previstes a google-classroom al qual tothom tendrà
accés. Donada la dificultat de fer el seguiment de tasques on-line, no es corregiran tasques fora de
termini. Si es dóna alguna situació excepcional a causa de circumstàncies degudament justificades
(malalties, quarantena, ...) es valorarà l'admissió de tasques.

La nota de la convocatòria de juny es calcularà fent la mitjana de les tres avaluacions. La nota
mínima d´avaluació per a fer mitjana és un 4 i només es farà mitjana si dues de les tres avaluacions
estan aprovades. Per exemple, si les notes són 4(1a av), 5(2a av) i 6(3a av) es farà mitjana (5)
perquè dues de les tres avaluacions estan aprovades. Si les notes fossin 4(1 av), 4(2a av) i 7(3a av)
no es farà mitjana perquè únicament una de les tres avaluacions està aprovada i la nota serà de 4.
Per a superar l'assignatura, la mitjana ha de ser igual o superior a 5.


