REGISTRE D’OBJECTIUS

Blocs de
contingut

UNITAT DIDÀCTICA 4 ”La geosfera i els seus minerals”

Curs 1r

4. Activitats de consolidació.

1.Capes de la Terra. La geosfera

2. Els minerals

Càrrec

Coordinador
/a

Secretari /a

Vocal/materi
al

Coordinador
/a

Secretari /a

Vocal/materi
al

Coordinador
/a

Teoria

a) Corregeix
l’apartat a
dels teus
companys.

a) Ordena les
capes de la
Terra amb
densitat
creixent. Què
passa amb la
biosfera?

a) Ordena les
capes de la
Terra de
menys densa a
més densa.
Defineix
biosfera i
indica on es
situa.

a) Corregeix
l’apartat a)
dels teus
companys.

a) Explica
cadascuna de
les
característique
s que
defineixen un
mineral i
elabora una
definició de
mineral.

a) Copia la
definició de
mineral i
explica amb
les teues
paraules
cadascuna de
les
característique
s.

a) Fes un esquema de la classificació dels
minerals segons la seua utilitat.

b) Fes un
esquema de
les propietats
dels minerals
amb una
explicació de
cadascuna de
les propietats.

b) Fes un
esquema de
les propietats
dels minerals
amb una
explicació de
cadascuna de
les propietats.

c) Fes al
quadern
l’escala de
Mohs amb la
informació
necessària per
a respondre
les preguntes
del professor.

c) Fes al
quadern
l’escala de
Mohs amb la
informació
necessària per
a respondre
les preguntes
del professor.

4, 5, 26, 27,
28,

4, 26, 27, 28,

b) Com sabem
cada
característica
de l’interior
de la Terra si
no hem arribat
a més de 12
km de
profunditat?
c) Fes un
dibuix de
l’interior
terrestre
indicant les
discontinuïtats
i les capes que
la formen.
Has
d’explicar les
característique
s més
importants de
cada capa.

Activitats

2,

b) Què sabem
sobre
l’interior de la
Terra? Com
ho sabem?
c) Fes un
dibuix de
l’interior
terrestre
indicant les
discontinuïtats
i les capes que
la formen.
Has
d’explicar les
característique
s més
importants de
cada capa.

1,

b) Què sabem
sobre
l’interior de la
Terra?
c) Fes un
dibuix de
l’interior
terrestre
indicant les
discontinuïtats
i les capes que
la formen.
Has d’explicar
les
característique
s més
importants de
cada capa.

3,

b) Fes un
esquema de
les propietats
dels minerals
amb una
explicació de
cadascuna de
les propietats.
c) Fes al
quadern
l’escala de
Mohs amb la
informació
necessària per
a respondre
les preguntes
del professor.

5, 7, 26, 27,
28,

3. Utilitat dels minerals.

11,12,19,

Secretari /a

11,17,19,

Vocal/materi
al

11,13,19,

Coordinador Secretari /a
Vocal/mater
/a
ial
a) Quina és la diferència entre un mineral i
una roca?
b) Fes el posa’t a prova:
Minerals a la teua habitació.
Un desordre de caixa.

REGISTRE D’OBJECTIUS D’AMPLIACIÓ
Data

UNITAT 4 ”La geosfera i els seus minerals”
Objectius de millora i ampliació

Nom i càrrec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Curs 1r
Objectius
complerts

Observacions

Identificar 5 minerals que et mostra el professor. (+3 punts).
Explica’m què és la mena i la ganga (+1 punt)
Explica’m el que saps sobre els “diamants de sang” i el “coltán de sang” (de 3 a 6 punts)
Fer l’activitat 29 en classe (+3 punts)
Coordinar bé el registre del treball diari (+2 punts).
A) Tenir el 100% de la puntuació en la actitud i treball (+1 punt); B) tots (+3 punts)
A) Tenir el 100% de la puntuació en la predisposició (+1 punt) B) tots (+3 punts)
A)Tenir el quadern perfecte (+2 punts); B) tots (+3 punts)
A) Tenir les activitats fetes i ben corregides abans de l’examen (+2 punts) B) tots (+3 punts)
Aconseguir que un company complisca un dels objectius 1,2,3 (parlar amb el professor)

Nota:

Identificar 4 minerals que et mostra el professor. (+3 pts).
Explica’m què és la mena i la ganga (+1 punt)
Explica’m el que saps sobre els “diamants de sang” i el “coltán de sang” (de 3 a 7 punts)
Fer l’activitat 29 en classe (+3 punts)
Omplir bé el registre del treball diari (+2 pts).
A)Tenir el 100% de la puntuació en la actitud i treball (+2 pts); B) tots (+2 punts)
A) Tenir el 100% de la puntuació en la predisposició (+2 punts) B) tots (+2 punts)
A)Tenir el quadern perfecte (+3 pts); B) tots (+2 punts)
A) Tenir les activitats fetes i ben corregides abans de l’examen (+3 punts) B) tots (+2 punts).
Aconseguir que un company complisca un dels objectius 1,2,3 (parlar amb el professor)

Nota:

Identificar 3 minerals que et mostra el professor. (+3 pts).
Explica’m què és la mena i la ganga (+2 punts)
Explica’m el que saps sobre els “diamants de sang” i el “coltán de sang” (de 3 a 8 punts)
Fer l’activitat 29 en classe (+4 punts)
Que el registre del treball diari estiga ben fet (+2 pts).
A) Tenir el 100% de la puntuació en la actitud i treball (+3 pts); B) tots (+1 punt)
A) Tenir el 100% de la puntuació en la predisposició (+3 punts) B) tots (+1 punt)
A) Tenir el quadern perfecte (+4 pts);B) tots (+1 punts)
A) Tenir les activitats fetes i ben corregides abans de l’examen (+4 punts) B) tots (+1 punts).
Aconseguir que un company complisca un dels objectius 1,2,3 (parlar amb el professor)

Nota:

