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1aavaluació (del13/09/21 finsal22/12/21); 14setmanes.Lliuramentdenotes: 22de
desembre. 
Continguts 
Criterisd
 ’avaluació. 
1.



Aplicacionsdelaciènciaenles
activitatslaborals 
2. UtilitzaciódelesTICperaltreball 
3. Laboratori:organització,materialsi
normesdeseguretat 
4. Tècniquesd’experimentacióen
física,química,biologiaigeologia 

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

PROJECTED’INVESTIGACIÓ 



●
●
●
●
●




MD020206 Extractedeprogramació

Contrastarlespossiblesaplicacions
científiquesenelscampsprofessionals
directamentrelacionatsambelseuentorn. 
Analitzarelsprocedimentsinstrumentalsque
s’utilitzenadiversesindústriescom
l’alimentaria,l’agrària,lafarmacèutica,la
sanitària,d’imatgepersonal,etc 
Emprarcorrectamentelsmaterialsi
productesdelaboratori 
Complirirespectarlesnormesdeseguretati
higienedelaboratori 
Contrastaralguneshipòtesibasant-seen
l’experimentació,larecopilaciódedadesi
l’anàlisideresultats 
Aplicarlestècniquesielinstrumental
apropiats permesurarmagnituds 
Preparardissolucionsdediversaíndole. 
Separarcomponentsd’unamescla. 
Comprovarexperimentalmentquinsnutrients
tenendiferentsaliments. 
Precisarfasesielsprocedimentshabitualsde
desinfecciódematerialsd’úsquotidiàals
establimentssanitaris,d’imatgepersonal,de
tractamentdebenestari enlesindústriesi
localsrelacionatsamblesindústries
alimentàriesilessevesaplicacions. 
Planejar,aplicariintegrarlesdestresesiles
habilitatspròpiesdeltreballcientífic 
Elaborarhipòtesiicontrastar-lesatravésde
l’experimentacióol’observacióil’argumentació
Discriminaridecidirsobrelesfonts
d’informacióielsmètodesusatsperobtenirla
Participar,valorarirespectarlafeina
individualiengrup
Presentaidefensarenpúblicelprojecte
d’investigaciódutaterme 

Data:17/07/2017 



2aavaluació( del10/01/22finsal13/04/22);13setmanes.Lliuramentdenotes:13d’abril. 
Continguts 
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Criterisd
 ’avaluació 

Tractamentderesidus 
Desenvolupamentsostenible 
Contaminació:concepteitipus 
Contaminaciódelsòl 
Contaminaciódel’aigua 
Contaminaciódel’aire 
Contaminaciónuclear 

●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●
●

PROJECTED’INVESTIGACIÓ 
(continuació) 



Precisarlesfasesprocedimentalsque
interveneneneltractamentderesidus 
Contrastarargumentsafavordelarecollida
selectivaderesidusilasevarepercussióen
l’àmbitfamiliarisocial 
Analitzaricontrastaropinionssobreel
conceptededesenvolupamentsostenibleiles
sevesrepercussionsperal’equilibri
mediambiental 
Participarencampanyesdesensibilització,en
l’àmbitdelcentreeducatiu,sobrela
necessitatdecontrolarl’úsderecursos. 
Dissenyarestratègiesperdonaraconèixerals
companysipersonespropereslanecessitatde
mantenirelmediambient. 
Precisarenquèconsisteixlacontaminaciói
categoritzar-neelstipusmésrepresentatius 
Contrastarenquèconsisteixenelsdiferents
efectesmediambientalscomara:lapluja
àcida,l’efectehivernacle,ladestrucciódela
capad’ozóielcanviclimàtic 
Precisarelsefectescontaminantsquees
derivendel’activitatindustrialiagrícola
principalmentdelsòl
Precisarelsagentscontaminantsdel’aigua
informarsobreeltractamentdedepuració
d’aquesta.Recopilardadesd’observaciói
experimentacióperdetectarcontaminantsen
l’aigua 
Precisarenquèconsisteixlacontaminació
nuclear,analitzalagestiódelsresidus
nuclearsiargumentasobreelsfactorsafavor
iencontradel’úsdel’energianuclear 
Identificarelsefectesdelaradioactivitat
sobreelmediambientilasevarepercussió
sobreelfuturdelahumanitat 
Ferservirassajosdelaboratorirelacionats
amblaquímicaambiental,conèixerquèésuna
mesuradepHicoms’emprapercontrolarel
mediambient 


3aavaluació(del25/04/22finsal23/06/22);9setmanes. 
Continguts 



12. ConceptedeR+D+I 
13. Importànciaperalasocietat.
Innovació 

Criterisd
 ’avaluació 

●
●

●

MD020206 Extractedeprogramació

Analitzarlaimportànciadel’R+D+Ienla
milloradelaproductivitatil’augmentdela
competitivitatenelmarcglobalitzadoractual 
Investigar,argumentarivalorarsobretipus
d’innovació,jasiguienproductesoen
processos,valorantcríticamenttotesles
aportacionsques’hifanjasiguid’organismes
estatalsoautonòmicsod’organitzacionsde
diversaíndole 
Recopilar,analitzaridiscriminarinformació
sobrediferentstipusd’innovacióenproductes
iprocessosapartird’exemplesd’empreses

Data:17/07/2017 

●

PROJECTED’INVESTIGACIÓ 
(continuació) 



capdavantereseninnovació 
EmpraradequadamentlesTICpercercar,
seleccionariprocessarlainformacióenla
investigacióol’estudiquerelacioniel
coneixementcientíficaplicatal’activitat
professional 



Instrumentsd
 ’avaluació 

Criterid
 eq
 ualificació 
( %d
 elan
 ota)
40%d
 elan
 ota 

● Provese scritesi/oo
 ral( 2p
 era valuació
aproximandament) 
●
●
●
●
●
●

Treballsi/od
 euresp
 roposatsp
 erf era c asa 
Activitatsd
 ’aulaindividualsie np
 etitg rup 
Intervencionsa c lasse 
Informesd
 ’activitatsc omplementàries 
Quadernd
 ec lasse( id
 elaboratori) 
Actitude nversl’assignatura 




60%d
 elan
 ota 




Observacions( procedimentsia ctitudsg eneralsp
 era t ote
 lc urs): 

Pere xemple:E scripturaa
 mblletrac laraillegible;p
 resentaciód
 elst reballsid
 euresd
 ’unam
 anera
claraio
 rdenada;r ealitzaciód
 eleslectureso
 bligatòries;a
 tenciód
 urantlese xplicacions;
presentaciód
 elst reballse ld
 iaa
 ssenyalat.... 


MD020206 Extractedeprogramació

Data:17/07/2017 

