.eso/

TRIA EL TEU projecte

La nostra aposta digital de l’àrea bioigeo.eso/
presenta una triple oferta que inclou:

OFERTA 1

OFERTA 2

OFERTA 3

CURS DIGITAL

CURS DIGITAL
+ socials/LLIBRE.eso

LLIBRE DE CURS
+ CURS DIGITAL

El bioigeo/LLIBRE.eso és un material
en paper de suport al curs digital per a
aprofitar millor tots els recursos.

El llibre de curs és el manual de l’assignatura. Inclou totes les unitats del curs:
continguts i activitats d’aprenentatge i
consolidació.

• Materials per als quatre cursos de l’ESO.
• Amb continguts nous i adaptats al suport digital.
• Amb itineraris pautats opcionals.

NO és el manual de sempre.

• Compatibles amb tots els entorns virtuals d’aprenentatge.

NO   és una impressió del contingut del

• Molt fàcils d’utilitzar.

curs digital.
SÍ

és un manual per seguir el curs
digital.

SÍ és una guia per estudiar millor.
SÍ és un llibre per treure millor rendi-

ment a tots els recursos digitals.

És una bona base que pot complementar-se amb els materials digitals del
curs bioigeo.eso/
A més, també hi ha el mural de l’aula
el sistema solar.

bioigeo.eso/

Els nous materials de Text-La Galera

EN SUPORT DIGITAL

Un projecte INTUÏTIU i fàcil de fer servir per docents i alumnes.

Un projecte CURRICULAR
L’oferta per al curs 2012-2013 comprèn tots els cursos d’ESO d’aquestes deu àrees:

Un projecte ESTRUCTURAT en unitats didàctiques i sessions.
Un projecte MOTIVADOR amb reptes originals.
Un projecte PAUTAT però flexible, amb itineraris recomanats o de consulta opcionals.
Un projecte QUE ATÉN LA DIVERSITAT

d’alumnat i professorat.

Un projecte MULTISUPORT amb materials multimèdia i que preveu també el
treball en paper.

Un projecte OBERT AL MÓN amb un banc de recursos propis i exclusius.

català.eso/

socials.eso/

lengua.eso/

tecno.eso/

bioigeo.eso/

visualiplas.eso/

físiquím.eso/

ciutadania.eso/

mates.eso/

ètica.eso/

Cada curs de bioigeo.eso/ està format per 4 UNITATS DIDÀCTIQUES estructurades en SESSIONS de classe. El de 4t té 6 unitats.

Els cursos del projecte.eso/ incorporen una secció transversal de TÈCNIQUES DE TREBALL amb orientacions, recursos i estratègies.
És una eina bàsica per ajudar els alumnes a millorar el seu rendiment personal en el procés d’aprenentatge.
Les programacions i el tractament dels continguts es fonamenten en les COMPETÈNCIES BÀSIQUES i s’adapten als diversos perfils
d’estudiants.
El professor o professora podrà escollir un ITINERARI PAUTAT, amb un guió predeterminat i ambientat en una història, o bé elaborar
el seu propi itinerari fent un ús lliure i personalitzat dels materials.
En cada unitat didàctica es planteja un REPTE o PROJECTE per mitjà d’un vídeo i uns personatges que mantenen el fil argumental del
curs. La combinació de tots els reptes parcials conduirà els alumnes a la realització d’un treball final global.
Cada sessió s’associa a unes ACTIVITATS, ordenades per nivells de dificultat i basades en la interactivitat i els recursos que aquest nou
suport proporciona.
L’àrea de bioigeo.eso/ té una secció específica de REPORTATGES amb recursos multimèdia seleccionats segons els continguts. Aquests
recursos seran de gran utilitat per al professorat i els alumnes en el treball dels materials.

OFERTA 1 CURS DIGITAL

bioigeo.eso/ programació de continguts de primer curs
1 ELS MINERALS I LES ROQUES
La litosfera
• L’estructura externa de la Terra
• Minerals i roques
Les propietats dels minerals
• Les propietats químiques
• Les propietats òptiques
• Les propietats mecàniques
• Altres propietats
Classificació i utilitat dels minerals
• La classificació dels minerals
• La utilització dels minerals
• Exemples
Les roques sedimentàries
• La formació de sediments
• Dels sediments a les roques
• Classificació de les roques sedimentàries
Les roques magmàtiques
• La formació de les roques magmàtiques
• Les roques plutòniques o intrusives
• Les roques volcàniques i les roques filonianes
• Les roques d’estructura granular
• Les roques d’estructura porfídica
   i d’estructura vítria

2 L’ATMOSFERA I LA HIDROSFERA
Les roques metamòrfiques
• La formació de les roques metamòrfiques
• Metamorfisme de contacte
• Metamorfisme regional
• La inestabilitat de les roques:
•  Relació dels tres tipus de roques
•  Exemples
Les roques i els seus usos
• La història de la vida: els fòssils
• Els usos de les roques d’origen orgànic
• Àmbits d’ús de les roques
• Exemples dels usos de les roques
Reportatge
Les contradiccions del carboni.
Procediment
Observació de mostres minerals.
Repte
Inventari de minerals i roques.

La Terra, un planeta habitable
• Mida, temperatura, període de rotació
• Trets distintius del planeta
L’atmosfera
• Definició
• Les capes atmosfèriques
• El cicle de l’aire
La hidrosfera
• Definició
• L’aigua i les sals
• El cicle de l’aigua
L’aire a la troposfera
• La temperatura de l’aire
• La pressió atmosfèrica
• La humitat atmosfèrica
• El vent
L’aigua a la troposfera
• Les boires i els núvols
• La rosada i el gebre
• Les precipitacions

Els fenòmens atmosfèrics
• La meteorologia
• L’estudi de les condicions atmosfèriques
• El temps atmosfèric i la previsió meteorològica
• Els mapes del temps
El clima
• Definició
• Factors climàtics
Les zones climàtiques
• Climes freds
• Climes temperats
• Climes càlids
Reportatge
Por del buit.
Procediment
Observació de l’activitat atmosfèrica.
Construcció d’un pluviòmetre, un penell
i un anemòmetre.
Repte
Els fenòmens meteorològics
de la teva població.

3 LA VIDA

4 ELS ÉSSERS VIUS

La composició química de la vida
• Els elements químics de la matèria
• Els bioelements
Les molècules de la vida
• Les biomolècules orgàniques
• Les biomolècules inorgàniques
La cèl·lula
• Definició
• Tipus de cèl·lules
• La cèl·lula eucariota
Diversitat cel·lular
• Diversitat mida
• Diversitat formes
• Diversitat estructures
• Observació cèl·lules: microscòpia
• Cèl·lules i teixits
Característiques dels éssers vius I
• La vida
• Les funcions vitals

Diversitat dels éssers vius
• Diversitat biològica
• Distribució de la biodiversitat
• Pèrdua i homogeneïtzació de la biodiversitat
Denominar i classificar la diversitat
• Sistemàtica i taxonomia
• La classificació dels éssers vius: els tàxons
i els regnes
• Classificació segons el tipus d’alimentació
• Classificació segons el tipus de reproducció
Reportatge
Els virus: el límit de la vida.
Procediment
Observació de cèl·lules amb el microscopi.
Repte
Els éssers vius del teu entorn.

Els éssers vius s’adapten i evolucionen
• Adaptacions al medi dels éssers vius
• L’evolució dels éssers vius
• Els fòssils

OFERTA 1 CURS DIGITAL

La classificació dels éssers vius
• Dominis i regnes
• Els bacteris
• Com són, com es reprodueixen i com
es nodreixen

El regne dels animals
• Classificació dels animals
• Els animals invertebrats
• Classificació: porífers, celenterats, cucs,
    mol·luscs, equinoderms i artròpodes

El regne dels protoctists
• Els protozous. El moviment dels protozous
• Les algues. Com es nodreixen

Els animals vertebrats
• Peixos
• Amfibis
• Rèptils
• Ocells
• Mamífers

El regne dels fongs
• Fongs unicel·lulars i pluricel·lulars
• Com es reprodueixen
• Com es nodreixen
• Els líquens
El regne de les plantes
• Classificació
• Plantes no vasculars: molses
• Les plantes vasculars
• Les falgueres
Les plantes amb llavors
• La reproducció de les plantes amb llavors
• Les plantes sense fruit
• Les plantes amb fruit

Reportatge
Éssers fantàstics o reals?
Procediment
Observació de microorganismes amb
el microscopi.
Repte
Classificació en regnes dels éssers vius.

bioigeo.eso/ programació de continguts de segon curs
1 EL MODELATGE DEL RELLEU

2 LA FORMACIÓ DEL RELLEU

El cicle geològic extern
• Els processos geològics externs
• Els agents geològics externs

Les aigües subterrànies
• Definició d’aigües subterrànies
• L’erosió i la sedimentació càrstica

Dinàmica interna i externa de la litosfera
• La litosfera
• El dinamisme de la litosfera

Els processos geològics externs
• La meteorització
• L’erosió
• El transport
• La sedimentació

L’acció del mar
• Definició de mar
• L’erosió i la sedimentació marina
• Formacions topogràfiques de sedimentació

Dinàmica interna i relleu
• El moviment de les plaques litosfèriques
• Les vores de les plaques

Les aigües salvatges i torrencials
• Definició d’aigües salvatges
• L’erosió de les aigües salvatges
• Definició de torrent
• L’erosió, el transport i la sedimentació
dels torrents
L’acció geològica dels rius
• Recorregut del riu
• L’erosió i la sedimentació fluvial
Glaceres
• Definició de glacera
• L’erosió i la sedimentació glacial

L’acció geològica del vent
• Definició de vent
• L’erosió eòlica
• La sedimentació eòlica
L’acció geològica dels éssers vius
• L’acció dels éssers vius
• Formacions sedimentàries d’origen orgànic
Reportatge
Les allaus.
Procediment
Simulació de l’acció geològica de l’aigua.
Repte
L’acció d’un agent extern.

Deformacions: plecs i fractures
• Estructures tectòniques
• Els plecs
• Les fractures
• Elements d’una falla
• Fosses i pilars tectònics
Fenòmens volcànics
• Vulcanisme i materials volcànics
• La formació, l’ascens i l’erupció del magma
• Fenòmens volcànics
Terratrèmols
• Les ones sísmiques
• Intensitat i efectes dels terratrèmols
• Escales

El cicle geològic global
• La litogènesi interna
• El cicle geològic global
• Efectes del cicle geològic
Reportatge
La naturalesa desfermada.
Procediment
Simulació de fenòmens formadors de relleu.
Repte
Construcció d’un volcà.

3 COM FUNCIONEN ELS ÉSSERS VIUS
Les formes de la vida
• Els diferents éssers vius
Nutrició i relació en les plantes
• La morfologia de les plantes
• La nutrició en les plantes
• La relació en les plantes
La reproducció de les plantes amb llavor
• El procés de reproducció
• La dispersió de les llavors
• El creixement i el cicle vital
La reproducció de les molses
i les falgueres
• Cicle biològic de les molses
• Cicle biològic de les falgueres
Morfologia i relació en els animals
• La morfologia dels animals
• El sistema nerviós i els òrgans dels sentits
• El sistema muscular i el desplaçament

4 LA INTEGRACIÓ DELS ÉSSERS VIUS EN EL MEDI
La respiració i l’excreció en els animals
• La respiració
• L’excreció

Els ecosistemes
• Definició d’ecosistema
• Els elements dels ecosistemes

La reproducció dels animals
• Reproducció asexual
• Reproducció sexual
• La fecundació
• El desenvolupament dels animals
• Tipus de desenvolupament
• Etapes de la vida

El biòtop
• Els elements del biòtop
• Els factors climàtics
• El sòl
• L’estructura del sòl

Reportatge
Uns éssers vius molt especials.
Procediment
Estudi de les funcions de relació i nutrició
de les plantes: tropismes i producció de sucres.
Repte
Creació d’un informe detallat sobre
el funcionament d’un animal o d’una planta.

La nutrició en els animals
• Captura i ingestió de l’aliment
• La digestió
• La circulació

OFERTA 1 CURS DIGITAL

La biocenosi
• Els elements de la biocenosi
• Les relacions intraespecífiques
• Les relacions interespecífiques
Els nivells tròfics
• Els nivells tròfics i el flux d’aliments
• Els productors
• Els consumidors
• Els descomponedors
• Les piràmides ecològiques
Les cadenes i les xarxes tròfiques
• Les cadenes tròfiques
• Les xarxes tròfiques
• Les fluctuacions del nombre d’éssers vius

Un ecosistema terrestre: l’alzinar
• La vida al bosc
• Els organismes productors
• Els organismes consumidors
• Protecció del medi ambient
Un ecosistema aquàtic: les illes Medes
• La vida al mar
• Els organismes productors
• Els organismes consumidors
Reportatge
L’ós bru pirinenc.
Procediment
Anàlisi de les fluctuacions d’una població
i estudi de les característiques d’un sòl.
Repte
Estudi d’un ecosistema.

bioigeo.eso/ programació de continguts de tercer curs
1 LA REPRODUCCIÓ DE LES PERSONES
La reproducció
• Les persones, organismes pluricel·lulars
• La reproducció
Sexualitat i reproducció
• Dimorfisme sexual
• Caràcters sexuals primaris
• Caràcters sexuals secundaris
• Sexualitat i reproducció en les persones
• Control hormonal de la sexualitat
    i la reproducció
L’aparell reproductor
• Aparell reproductor masculí:
formació d’espermatozoides
• Alliberament d’espermatozoides
• Aparell reproductor femení:
formació d’òvuls
• Alliberament d’un òvul
Cicle menstrual i fecundació
• El cicle menstrual i el cicle ovàric
• Fases del cicle menstrual i ovàric
• La fecundació
• Fases de la fecundació

2 LA NUTRICIÓ HUMANA
Gestació i embaràs
• El desenvolupament embrionari
• L’embaràs
• Canvis durant l’embaràs

La nutrició
• Què és la nutrició?
• Aparells i sistemes implicats en la funció
    de nutrició

Part i puerperi
• El part
• Etapes del part
• El nounat
• El puerperi

L’aparell digestiu
• Els òrgans de l’aparell digestiu
• La digestió bucal
• La digestió estomacal
• La digestió intestinal

Contracepció i reproducció assistida
• Maternitat i paternitat responsables:
    la planificació
• Falsos mètodes contraceptius
• L’esterilitat
• La reproducció assistida

L’aparell respiratori
• Els òrgans de l’aparell respiratori
• El camí de l’aire: del nas a la faringe
• El camí de l’aire: de la tràquea als pulmons

Reportatge
L’adolescència.
Procediment
Dimorfisme sexual i creixement diferencial
de diverses parts del cos.
Repte
Diagnosi de la malaltia o el trastorn que
pateix el protagonista.

L’aparell circulatori
• Els òrgans de l’aparell circulatori
• La circulació pulmonar
• La circulació sistèmica
L’aparell excretor
• Els òrgans de l’aparell excretor
• La filtració de la sang
• La formació de l’orina

Salut i malaltia en la nutrició
• Les alteracions de les funcions vitals
• Les malalties no infeccioses
• La prevenció de les malalties no infeccioses
• Principals malalties no infeccioses
Malalties infeccioses i sistema immunitari
• Les malalties infeccioses
• Les barreres defensives del cos
• La lluita cel·lular i química contra les infeccions
• La immunitat
• La prevenció de les malalties infeccioses
Reportatge
Nyam, que bo!
Procediment
Estudi i dissecció d’alguns òrgans implicats en
la funció de nutrició.
Repte
Identificació de l’ofidi que mossega el
protagonista.

3 LA FUNCIÓ DE RELACIÓ
La funció de relació?
• Què és la funció de relació
• Òrgans, aparells i sistemes implicats
    en la funció de relació
El tacte, el gust i l’olfacte
• La funció dels òrgans dels sentits
• El tacte
• El gust
• L’olfacte
La vista i l’oïda
• La vista. El camí de la llum
• L’oïda
• L’equilibri
Aparell locomotor: sistema esquelètic
• El sistema esquelètic
• Els ossos
• Articulacions, cartílags i lligaments
• La salut del sistema esquelètic
Aparell locomotor: sistema muscular
• El sistema muscular
• El teixit muscular
• La salut del sistema muscular

4 EL MEDI AMBIENT
El sistema nerviós
• Nervis i neurones
• La coordinació nerviosa
• El sistema nerviós central
• El sistema nerviós perifèric
El sistema endocrí
• La funció del sistema endocrí
• Les glàndules endocrines
• Les hormones i la resposta hormonal
• Classificació de les hormones
Higiene mental i física
• L’exercici físic
• La salut mental
• Les drogues
• El tabac i l’alcohol
Reportatge
Innat o après?
Procediment
La visió binocular tridimensional:
dels ulls al cervell.
Repte
Descripció dels símptomes i les característiques
de l’osteoporosi.
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Vida, matèria i energia
• La interdependència dels elements
de la natura
• L’energia i els éssers vius
Els organismes s’adapten al medi
• Les relacions dels organismes amb el medi
• Canvis i fluctuacions
• Les adaptacions al medi aquàtic
• Les adaptacions al medi terrestre
El flux de matèria i energia
• L’energia dels ecosistemes
• La llum del Sol
• L’energia i la matèria passen dels
    productors als consumidors
• Els materials retornen al sòl
Els cicles biogeoquímics
• Cicles biogeoquímics
• El cicle de l’aigua
• El cicle del carboni
• El cicle del nitrogen

La successió ecològica
• La successió i el clímax
• Els paràmetres que varien en la successió
• La successió cap al clímax
• La disminució de la biodiversitat
L’espècie humana i el medi ambient
• Desenvolupament tecnològic i medi ambient
• L’augment de la població i el medi ambient
• Els recursos de la natura
• La protecció del medi ambient
Els problemes mediambientals
• Causes, efectes i solucions
Reportatge
Gaia, el planeta viu.
Procediment
La contaminació: pluja àcida i depuració
d’aigües residuals.
Repte
Atribució d’una causa als símptomes que
exposa el protagonista.

bioigeo.eso/ programació de continguts de quart curs
1 LA HISTÒRIA DE LA TERRA
La Terra i el seu estudi
• El dinamisme de la Terra
• Per què s’estudia la Terra?
Com s’estudia la Terra
• Els mètodes d’estudi de la Terra
• Els mètodes directes
• Els mètodes indirectes I
• Els mètodes indirectes II
L’estructura de la Terra
• L’escorça
• El mantell i el nucli
• La litosfera
• La hidrosfera, l’atmosfera
     i la biosfera
Composició i propietats
de la Terra
• Els elements geoquímics
• La distribució dels elements   
    geoquímics
• La gravetat
• El magnetisme

La formació de la Terra
• L’origen de la Terra
• La distribució en capes i la formació
    de l’escorça
• La formació dels oceans i l’aparició  
    de la vida
• Els éssers vius i la Terra
Els fòssils
• Tipus de fòssils I
• Tipus de fòssils II
• Els procés de fossilització
• Fòssils especials
El temps geològic
• Els estrats
• La datació dels estrats
• El temps geològic
Reportatge
Plana, esfèrica o una petxina.
Procediment
Simulació del procés de fossilització
i construcció i ús d’una brúixola.
Repte
Recerca sobre el canvi climàtic.

2 LA LITOSFERA, UN ELEMENT DINÀMIC

3 LA BIOSFERA I EL SEU ENTORN GEOLÒGIC

La Terra és un planeta dinàmic
• Els cicles geològics
• Les dinàmiques interna i externa
    de la Terra

El dinamisme de la biosfera
• La biosfera i els biomes
• La història i el dinamisme
de la biosfera

El cicle geològic extern
• El cicle geològic extern
• Els processos geològics externs
El moviment dels continents
• La teoria de la deriva continental
• Observacions que fonamenten
la teoria de Wegener
• La litosfera
• Les plaques litosfèriques

Què fonamenta la teoria de la
tectònica de plaques?
• Les serralades, els arcs d’illes i les    
     fosses oceàniques
• Les dorsals oceàniques
• La distribució de volcans i terratrèmols
• El paleomagnetisme i l’edat de les roques
La fragmentació de les plaques
• Les zones de rift
• Processos associats a les zones de rift
• L’evolució de les zones de rift
• Generació de nous mars i oceans

Les plaques en la història de la Terra
• La deriva dels continents i el moviment
Teoria de la tectònica de plaques
    de les plaques litosfèriques
• La teoria de la tectònica de plaques • Seqüència del moviment dels continents
• L’energia del cicle geològic intern
Reportatge
• El contacte convergent entre    
El misteri de l’Atlàntida.
    plaques litosfèriques
• Contactes divergent i transformant Procediment
entre plaques
Simulació de corrents de convecció
i de la formació de serralades.
Repte
Recerca sobre els canvis que es poden
produir en la litosfera terrestre.

Els boscos
• Els boscos caducifolis. L’entorn
• Els boscos caducifolis. Els éssers vius
• Les selves. Tipus de selves
• Les selves. Els éssers vius
La sabana i el desert
• La sabana. L’entorn
• La sabana. Els éssers vius
• El desert. Tipus de deserts
• El desert. Els éssers vius
La praderia, la taigà i la tundra
• La praderia
• La taigà
• La tundra i el domini antàrtic.
L’entorn
• La tundra i el domini antàrtic.
    Els éssers vius

Les mediterrànies
• Les mediterrànies
• L’entorn
• Els éssers vius
• Les persones
Els ecosistemes aquàtics
• Els mars i els oceans
• Els éssers vius dels mars i oceans
• Les aigües continentals. Els rius
• Els trams dels rius
• Els llacs
Litoral, coves i alta muntanya
• El litoral. Marc geològic
• El litoral. Els éssers vius
• Les coves i els avencs
• L’alta muntanya
Reportatge
La carta de la Terra.
Procediment
Estudi d’un ecosistema.
Repte
Recerca de les característiques morfològiques adaptatives dels éssers vius.

4 LA CÈL·LULA I EL MATERIAL GENÈTIC

5 L’HERÈNCIA DELS CARÀCTERS BIOLÒGICS

6 ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA VIDA

Progenitors i descendents
• L’herència de les característiques
biològiques
• El material genètic

Herència
• La genètica
• El pare de la genètica

La classificació dels éssers vius
• Les espècies d’éssers vius
• La classificació dels éssers vius

Cèl·lules i teixits
• La cèl·lula: unitat estructural
i funcional
• Els teixits
• Els teixits vegetals
• Els teixits animals. Teixit connectiu
• Teixits muscular, nerviós, vascular,
epitelial

La reproducció cel·lular: la mitosi
• La reproducció cel·lular
• La conservació de la informació
durant la mitosi
• La mitosi
• Altres formes de reproducció cel·lular

La formació de gàmetes: la meiosi
• La formació de les cèl·lules sexuals
• La conservació de la informació
durant la meiosi
• La meiosi
• Les divisions cel·lulars de la meiosi
• La reproducció sexual afavoreix
Òrgans, aparells i sistemes en animals
la variació genètica
• Els òrgans
• Els aparells i els sistemes
Reportatge
El cas Franklin: ètica i justícia científica.
El material genètic
•
•
•
•

Els àcids nucleics
La informació genètica
Del DNA a les proteïnes
El codi genètic

Els cromosomes
• Els cromosomes
• El nombre de cromosomes
• Els cromosomes sexuals
• El cariotip

Procediment
Observació de cromosomes durant la
mitosi.
Repte
Estudi de l’abast i els límits de les
investigacions que duu a terme el
Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica.

Gens i al·lels
• Els gens
• Els al·lels
• Homozigot i heterozigot
• La teoria cromosòmica de l’herència
Les lleis de l’herència (I)
• L’herència d’un caràcter
• La primera i la segona generació filial
• La llei de la segregació dels caràcters
• Genotip i fenotip
Les lleis de l’herència (II)
• L’herència de dos caràcters
• La primera i la segona generació filial
• La llei de la transmissió independent
dels caràcters
Relacions entre al·lels
i amb l’ambient
• Les relacions entre els al·lels d’un gen
• L’herència lligada al sexe
• La influència ambiental
• Determinisme genètic?
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Les malalties hereditàries
• Les mutacions
• Els arbres genealògics
• Les malalties hereditàries degudes
a alteracions cromosòmiques
• Les malalties hereditàries degudes
a mutacions en gens concrets
• Diagnòstic prenatal
La manipulació genètica
• La biotecnologia i l’enginyeria
genètica
• Fàrmacs i vacunes
• Les plantes i els animals transgènics
• El Projecte Genoma Humà
Reportatge
Clonació: nova eina terapèutica?
Procediment
Obtenció de DNA.
Repte
Recerca sobre els transgènics, per
a què serveixen, quins tipus de
transgènics hi ha i quines implicacions
pot tenir el seu ús.

Mutació i poblacions
• Les mutacions i la variació genètica
• La taxa de mutació
• Les poblacions
• La dinàmica de les poblacions
Les teories evolutives
• Les teories fixistes
• Els mecanismes de l’evolució:
la teoria de Lamarck
• Els mecanismes de l’evolució:
la teoria de Darwin
La teoria evolutiva actual
• La teoria sintètica de l’evolució
• Variabilitat en la descendència
• Mutació i selecció.
Mutació favorable
• Mutació i selecció.
Mutació desfavorable

Proves de l’evolució i origen de la vida
• Proves de l’evolució
• La comparació entre òrgans
homòlegs i anàlegs
• L’origen de la vida
• Les primeres cèl·lules
L’evolució dels éssers vius
• L’evolució dels éssers vius
• L’evolució de les cèl·lules
• L’evolució de les algues i els fongs
• L’evolució de les plantes
• L’evolució dels animals
• L’evolució de l’espècie humana
Reportatge
Els orígens de la humanitat.
Procediment
Proves anatòmiques de l’evolució.
Repte
Elaboració d’un informe per a exposar
quines dades científiques tenim
a l’abast per a saber quants anys fa
que hi ha humans al nostre planeta
i a quines zones es localitzaven.
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Pàgina

Vídeo de presentació dels personatges que mantindran el fil
argumental de cada un dels reptes que formen el curs, on s’explica
als alumnes el problema o enigma que hauran de resoldre.

Menú visual de les unitats
didàctiques dels curs amb una
breu presentació dels continguts.

Des d’aquí el professor
pot accedir a la Guia.

ÍNDEX DEL CURS

Aquesta és la interfície que presenta la pàgina Índex
d’un curs de bioigeo.eso/. Hi trobem l’accés a cada
una de les unitats didàctiques del curs i a altres recursos, com la Guia didàctica, els vídeos relacionats amb
els reptes o projectes que proposem i les seccions
específiques de cada àrea.

En aquest vídeo els personatges proposen
el repte o projecte final del curs.

Secció específica de l’àrea.

Vídeo inicial del repte de la unitat.

Sessió.

Títol de la unitat.

Navegació per una

UNITAT

Número de la unitat.
Des d’aquí es pot accedir
a la Guia.

La interfície d’una unitat didàctica de                                           
bioigeo.eso/ està pensada perquè els materials es treballin en pantalla, i presenta
uns menús molt intuïtius que faciliten la
navegació pels continguts.

Apartats fixos en totes
les unitats del curs.
Secció específica de l’àrea.
Accès a les tècniques de
treball.

Accés a totes les activitats
de la unitat.

Àrea de consulta. Es poden fer
cerques seleccionant el banc
de recursos que interessi més.
Menú desplegable amb els
continguts de les diferents
sessions que es treballen.
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Proposta d’itinerari pautat lineal.

bioigeo.eso/ estructura de cada curs
Pautes i recomanacions
per a treballar el repte.

Uns reptes

Títol del repte.

MOLT MOTIVADORS

El repte o projecte de cada unitat didàctica s’explica
mitjançant un vídeo. L’exposició del treball és guiada
pels personatges, i va acompanyada d’unes Pautes
i Fitxers que seran molt útils per als alumnes.  

Arxius de suport o consulta
per a la realització del repte.

Barra de controls del vídeo.

Vídeo.

Concreció del repte.

Alguns punts de l’esquema
enllacen amb les informacions
de la unitat.

ESQUEMES

Totes les unitats didàctiques tenen un esquema o mapa
de conceptes dels continguts que ofereix una síntesi
visual i navegable dels blocs temàtics. Tots els continguts
de la unitat d’un cop d’ull.
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Pantalla

Galeria.

Contingut de la pàgina.

Títol de la sessió.

“Pàgines” o pantalles
d’una sessió.

D’UNA SESSIÓ
Eines per a personalitzar
els materials (notes
i comentaris, importació
d’arxius propis, impressió
de materials, etc.).

Les pantalles d’informació de les unitats didàctiques tenen un caràcter expositiu i referencial, i estan basades en un doble suport
interrelacionat, el textual i el gràfic.

Enllaços d’interès
recomanats per a
la sessió.

La informació es planteja amb un hipertext que enllaça amb pàgines internes o
amb mèdies seleccionades d’acord amb els
continguts que s’estan treballant.
Informació
amb hipervincles.

Activitats
relacionades
amb el contingut
de la sessió.

Informació interrelacionada.

Imatge interrelacionada
amb la Galeria.
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La Galeria ofereix una aproximació multimèdia als
continguts mitjançant fotografies, animacions, vídeos
i arxius de so.

Vídeo.
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ACTIVITATS

Cada sessió té associat un paquet d’activitats relacionades en tot moment amb el contingut que s’està treballant a classe. Les activitats que es proposen estan
ordenades seguint un procés de treball pautat i són
molt atractives tant pel contingut com pel format.

Menú amb les activitats
proposades per a treballar
els continguts d’aquesta sessió.

PDF dels enunciats de les
activitats per a imprimir-les.

Llista de les activitats
de la sessió.

Enviar al professor.

En les activitats obertes que l’alumne envia al professor,
aquest té la possibilitat d’introduir la nota de valoració.
L’alumne podrà visualitzar aquesta qualificació.
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Eines de correcció
d’ús del professor.

bioigeo.eso/ estructura de cada curs
Imprimir la pantalla.

Activitats

PDF dels enunciats de les
activitats per a imprimir-les.

Corregir.

DE REFORÇ
Cada unitat proposa un conjunt d’activitats de
reforç que tenen en compte especialment la diversitat
d’alumnes i posen una atenció especial a les necessitats
de cadascun d’ells per a assolir els aprenentatges.

Accés a totes les activitats
de reforç de la unitat.

Repetir l’activitat.
Solució accessible només
per al professor o professora.

Test de 10 preguntes.

AUTOAVALUACIÓ

Totes les unitats presenten una autoavaluació de
valoració individual dels alumnes de tipus test i autocorrectiva.
Si la resposta no és correcta, l’enunciat de la pregunta
enllaça amb la pantalla d’informació per a repassar el
que no s’ha après.
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Títol del procediment.

PROCEDIMENTS

A cada curs de bioigeo.eso/, s’hi han incorporat procediments relacionats amb els continguts del curs. Els
procediments són activitats pautades que representen un procés ordenat i seqüenciat de construcció,
anàlisi, creació i resolució.

Explicació dels materials
i eines necessàries per
a fer el procediment.

Introducció.

Explicació pas a pas
del procediment.

Suport multimèdia
il·lustrat (fotografia,
dibuix, animació, vídeo...).
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Activitats específiques
del procediment.

bioigeo.eso/ estructura de cada curs
Cos del reportatge.

Títol del reportatge.

REPORTATGES

Els reportatges són una secció específica dels cursos
bioigeo.eso/. Es tracta d’articles que enriqueixen els
continguts que s’aniran treballant en cada una de les
unitats didàctiques del curs.

Fotografies o vídeos
relacionats amb el reportatge.

Índex de les activitats
específiques del reportatge.

Enviar al professor.

Activitats específiques
per treballar el reportatge.

OFERTA 1 CURS DIGITAL

Eines de correcció d’ús del professor.
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Guia didàctica

DEL CURS

Des del perfil de professor de cada un dels cursos es pot accedir a la guia didàctica.
Aquesta guia ofereix una explicació general del projecte i conté una guia ràpida d’ús dels materials. També s’hi explica l’estructura didàctica de l’àrea i la programació del curs, amb
els continguts, els objectius i les competències bàsiques, així com una proposta d’avaluació
inicial i final.
A més, de cada una de les unitats del curs, es pot consultar la programació, les orientacions
didàctiques i fer servir un model de control amb les solucions corresponents.
La guia didàctica està disponible en format PDF per a poder-la consultar, descarregar i imprimir.
També s’ofereixen les programacions del curs en Word.
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Biblioteca

DIGITAL
Tots els cursos de bioigeo.eso/ tenen a l’abast la
Biblioteca digital, un banc de recursos propis i exclusius de gran qualitat.

El curs
Cerca dintre
de la informació
del curs.

L’Enciclopèdia de l’estudiant d’ESO
Eina de consulta innovadora
adreçada als estudiants, amb
la qual podran resoldre dubtes,
estudiar i fer millor els treballs.

L’Enciclopèdia.cat
És una versió renovada “en línia”
de la Gran Enciclopèdia Catalana
amb més de mig milió d’entrades.

El Diccionari d’Enciclopèdia Catalana
Un diccionari pràctic per a trobar
les paraules d’ús més freqüent i les
pròpies de les àrees de coneixement
de l’ensenyament obligatori.

TECNOLOGIA

Els cursos digitals disposen d’un sistema de
cerca a la Biblioteca digital que funciona
amb un cercador que fa servir la tecnologia
. Es tracta d’una forma de cerca
fàcil i coneguda per tots els usuaris.
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El projecte.eso/ funciona
en tots els entorns
virtuals d’aprenentatge.
Requeriments bàsics del projecte.eso
Tant la plataforma com els materials funcionen correctament amb
Windows, Linux i Mac Os, fent servir els navegadors:
• Internet explorer, versions 7 i 8
• Firefox: versions 3.X
• Google Chrome

PERFIL DE PROFESSOR O PROFESSORA
Des d’aquesta pantalla s’accedeix a les prestacions generals de la plataforma.
Els professors
poden penjar arxius,
crear blocs, wikis i
fòrums de debat.

Accés a la missatgeria
interna o correu i a la
secció d’avisos.

Per a veure determinats materials cal tenir instal·lats:
• Adobe Flash Player 9 o superior
• Adobe Reader 8 o superior
Pel que fa a l’ordinador, es requereix:
• Processador mínim: Intel Atom 270 (netbooks) / Pentium III a 1 GHz
• Memòria òptima: 1 GB RAM
Una resolució mínima de pantalla de 1024 x 600 píxels.
Per a una visualització completa de les pàgines, és recomanable
un màxim de dues barres d’eines visibles al navegador.

Accés al menú
d’un curs.

Consulta
o modificació
de les dades
personals
del professor.
Accés al
calendari
i consulta dels
esdeveniments
passats o futurs.

Funcions i eines:
• Gestió de grups i subgrups.

GESTIÓ DE GRUPS I SUBGRUPS
Accés a un grup
o subgrup.

Tornar a la
pàgina del curs.

• Historial dels alumnes: informes, seguiment
d’avaluacions, etc. de cada alumne.
• Missatgeria interna.
• Espai per a la publicació d’arxius de creació pròpia
dels professors.
• Eines com fòrums, wikis, missatgeria instantània,
blocs… associades a cursos.
• Calendari i agenda, personal i per curs.

Es poden afegir alumnes al
grup seleccionat o eliminar-ne.
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Consulta de la llista
d’alumnes del grup.

EL CURS

Text-LaGalera ha creat una plataforma pròpia a
partir del Moodle per a facilitar-ne l’adaptació al
nou entorn de treball. A més, s’hi han incorporat
prestacions pròpies que la converteixen en un Moodle
personalitzat.
El professor pot fer el seguiment
de totes les activitats que ha fet
cada alumne.
Aquest mòdul funciona en totes
les plataformes que són Moodle.

PERSONALITZAT

Consulta de la llista d’alumnes
d’aquest curs i grup.

Accés al curs digital.

QUALIFICADOR

Opcions que permeten filtrar
o triar els resultats que es
mostren en pantalla.

Permet triar les activitats que
es volen veure (finalitzades,
de resposta oberta pendents de
corregir, les ja corregides, etc.).

Permet seleccionar un grup o curs.
Permet triar l’alumne les dades
del qual es volen consultar.

Permet indicar la franja
de temps per a la qual
es vol veure els resultats.

Permet seleccionar les
unitats els resultats de
les quals es volen veure.

Tornar a la pàgina del curs.
Les dades es poden exportar en un
arxiu en format CSV, que es pot
obrir i treballar amb Excel o Calc.

Permet veure la mitjana d’intents
de les activitats i les dades del
primer, el darrer o el millor intent.

Puntuació obtinguda.
Es pot modificar fent
clic sobre la casella.

Títol de la unitat o les
activitats seleccionades.
Activitats de la unitat. La icona “T”
identifica les activitats de resposta
oberta. I la fletxa identifica les
activitats autocorrectives.

Puntuació mitjana obtinguda
en cada activitat.
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Percentatge d’activitats
realitzades dins la unitat.

Nom dels alumnes
seleccionats.

Activitat oberta pendent
de corregir. Es pot corregir
fent clic sobre la casella.

Un projecte sempre
connectat
El projecte.eso/ inclou
un KIT D’EMERGÈNCIA

El kit d’emergència per a l’àrea de bioigeo.eso/
inclou els materials següents:
• Presentacions, arxius multimèdia de suport per a
projectar o per a pissarres digitals interactives.
• PDF de les activitats.

fora de línia que té en

• Llibre del curs digitalitzat.

compte les necessitats dels

• PDF de la guia didàctica del curs digital.

alumnes i dels professors per-

• Programació de continguts del curs digital.

què es pugui seguir treballant
sense trencar el ritme de la classe.

Els continguts d’aquest kit es poden
actualitzar a través de la pàgina web
www.lagaleratext.cat.

www.lagaleratext.cat
A LA PÀGINA WEB TENS TOTA LA INFORMACIÓ
AL TEU ABAST
• Demos i catàlegs dels cursos perquè els puguis conèixer.
Enregistra’t a la nostra pàgina i podràs mirar, provar i remenar
els continguts de cada curs.
• Informació sobre els entorns d’aprenentatge que utilitzem a fi
que puguis escollir el que millor s’adeqüi a les teves necessitats.
• Explicació dels materials que tindràs al kit d’emergència perquè
estiguis preparat.
• Si tens dubtes, pots descarregar-te una guia ràpida en format PDF.
• T’oferim un servei d’atenció al professorat perquè puguis
treballar de forma còmoda i àgil.

NA VA!
DEMA
RO
IA DE P
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.eso de cada curso
estructura
bioigeo / LLIBRE
Cada curs de bioigeo.eso/ va acompanyat d’un LLIBRE com a suport al
curs digital per a ajudar els docents i els
alumnes a treballar els materials i aprofitar tots els recursos.

El LLIBRE.eso inclou:
• La programació del curs.
• L’estructura de l’àrea per unitats i sessions.
• L’esquema o mapa conceptual de cada unitat i els resums de
la informació.
• Els recursos i les activitats clau, destacats per a treballar tots
els continguts.
• Activitats de pràctica per a consolidar els conceptes de cada
sessió.
• Una proposta d’activitat avaluativa per a cada unitat.

Característiques
tècniques:
Material no fungible.
Mides: 19 cm x 26,5 cm.
Enquadernació: espiral.
Pàgines: entre 70 i 96.
A color.
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bioigeo / LLIBRE.eso

Pàgina de

Pàgina ÍNDEX

PROGRAMACIÓ

Índex de les
unitats del curs.
Programació
detallada
del curs.

Pàgina D’ENTRADA

La il·lustració o imatge
de la pàgina es correspon
amb la imatge de la
unitat del curs digital.

D’UNITAT

El llibre.eso/ es presenta amb enquadernació
en espiral per a facilitar-ne l’ús durant l’estudi.
És un format molt còmode i pràctic.
Número de la unitat.

Índex de continguts
de la unitat.
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Pàgina
D’INFORMACIÓ

Sondeig sobre
coneixements
i interessos.

Títol de la unitat
i títol de la sessió.

Informació de cada sessió,
estructurada i exposada
amb claredat.

Recursos destacats del curs
digital que cal consultar per
a obtenir una informació més
completa dels continguts.

Activitats clau del curs
digital per a repassar.

Text introductori.

Mapa de conceptes
de la unitat.

Més activitats
per a practicar.

Recordatori del repte de la unitat.

Pàgina FINAL

Activitats d’avaluació
de la unitat.
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Índex i continguts
de la unitat.

Disposem d’un llibre per a cada curs de l’ESO
adaptat als requeriments curriculars LOE. Els continguts
es distribueixen en quatre unitats de programació
(sis en el quart llibre). La informació i les activitats es
plantegen de tal manera que faciliten l’adquisició de
les competències bàsiques de l’etapa.

Títol i resum del capítol.

Número de la unitat.

Mural d’aula amb
el sistema solar.

OFERTA 3 LLIBRE DE CURS + CURS DIGITAL

bioigeo/ llibre de curs

Pàgina
D’INFORMACIÓ
Contingut acompanyat
d’il·lustracions o imatges
per a fer-lo més entenedor.
Mapa de conceptes.

Preguntes preliminars.

Imatges amb informació
complementària.

ACTIVITATS

Exercicis per a treballar
els continguts.

Número de pregunta
i símbols descriptius
del tipus d’activitat
i dificultat.
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Remissions a les
pàgines d’informació.

bioigeo/ llibre de curs

PROCEDIMENT

Informació.

Passos per desenvolupar
el procediment.

REPORTATGE

Article periodístic.

Preguntes per
treballar l’article.
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Activitats de comprovació.

EIX TRANSVERSAL

AVALUACIÓ

Activitats.

Informació.

Actituds que convé adoptar.

Pissarra ACTIVA

Arxius multimèdia preparats per a projectar-los amb el
guió dels continguts de cada unitat i que permetran
als professors enriquir les seves classes amb textos,
imatges i animacions adequats a cada contingut.
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Guia didàctica

DEL LLIBRE DEL CURS

Les Guies didàctiques ofereixen una explicació general del projecte de Text-La Galera pera a
l’Educació Secundària Obligatòria. El projecte fa
èmfasi en la contribució de l’àrea a les competències bàsiques. També inclou l’estructura didàctica
del curs i la programació, amb els continguts, els
objectius i una proposta d’avaluació inicial i final.
Cada guia va acompanyada d’un CD que inclou la
guia didàctica en PDF, les programacions del curs
en Word i els arxius de la Pissarra activa.
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