
Els procediments científics: Elaboració i validació del coneixement

científic. Recerques realitzades per altres, en altres èpoques històriques i

en l’actualitat / Lectura crítica de textos de temàtica científica.

Origen i evolució de l’Univers i de la vida: Diferències entre ciència i

pseudociència en l’explicació de l’Univers, el sistema solar, la Terra, l’origen

de la vida i l’evolució de les espècies / Teories sobre l’origen de l’Univers. El

Big Bang i l’evolució de la matèria. Els forats negres. / El sistema solar i la

Terra. Processos de formació i evolució dels astres.

Ciència, salut i estils de vida: Salut i malaltia. Malalties infeccioses i no

infeccioses. / Malalties causades per microorganismes. Les epidèmies en la

historia i en l’actualitat. El descobriment dels antibiòtics / Causes,

prevenció i tractament del càncer, la diabetis, les malalties cardiovasculars

i les mentals / Funcionament i importància de les vacunes. / Substàncies

additives i efectes sobre la salut. Efectes humans i socials.

Desenvolupament humà i desenvolupament sostenible: Principals

problemes mediambientals (causes, factors que els intensifiquen i mesures

correctores). Canvi climàtic. Acords internacionals. / Fonts d’energia no

contaminants actuals i futures. Energies renovables / Gestió sostenible dels

recursos de la Terra.

Materials , objectes i tecnologies: Matèries primeres. Mètodes

d’obtenció, i repercussions socials i mediambientals.

La matèria de cultura científica té com a objectiu establir les bases del

coneixement científic en relació a temes generals com el coneixement de

l’univers, la qualitat de vida en la salut i l’alimentació, els impactes ambientals

i el desenvolupament tecnològic.
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descripció:

Cursant aquesta matèria adquiriràs un coneixement més genèric i alhora

pràctic de la ciència i de l’actualitat científica. Podràs analitzar una

investigació científica sent més crític/a en els diferents processos de la 

 tenint present la magnitud de la història de la ciència. Identificaràs una

situació quotidiana o un esdeveniment amb criteri científic. Aquests criteris

els podràs aplicar per tal d’adquirir hàbits saludables al llarg de la vida i

millorar així el teu benestar. T’adonaràs que la ciència obre un ventall de

coneixements que van molt lligats a la nostra vida, al nostra saber i en la qual

hi podem participar com a ciutadans i ciutadanes. 

Recomanacions i orientacions:

continguts:

La cultura científica t’orienta cap a qualsevol branca del batxillerat o cicles

formatius ja que els continguts que s’expliquen complementen els de les altres

matèries de ciències que s’han impartit al llarg de la ESO. Per tant, tant

t’orienta cap a un batxillerat científic-tècnic, artístic, humanístic- social com

per la formació en cicles formatius o pel món laboral. De forma més

específica, a 1r de batxillerat es cursa la matèria de Ciències del món

contemporani en la que s’ampliaran els continguts adquirits a 4rt d’ESO.

Mentre que, en relació als cicles formatius, et resultarà interessant per

formar-te en un cicle formatiu de grau mitjà o superior relacionats amb

l’àmbit sanitari, químic i/o ambiental.
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