Proposta Treball Fi de Grau de Biologia
1. Proponent Selecciona proponent del tema
Nom
Llinatges

Antoni
Bennàssar Roig

2. Títol

Desenvolupament de les assignatures de biologia d'ESO mitjançant el seguiment de notícies de
divulgació cinetífica aparagudes en els mitjans de comunicació.tol
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3. Descripció del treball

Actualment són moltes publicacions periòdiques les que dediquen espais a la divulgació
científica. Aquesta publicació és sistemàtica de manera que durant un curs escolar pràcticament
tots el temes que es veuen en els currículums escolars són tractats pels mitjans de comunicació.
Es proposa seguir el currículum acadèmic mitjançant el seguiment de not´ciies de divulagció
científica aparegudes en els mitjans de comunicació.
Les avantatges que suposa estudiar el currículum a través dels mitjans de comunicació són:
•
tracten situacions reals, ja sigui per raons d’actualitat o per avenços científics
•
es tracten temes situats en les fronteres del coneixement
•
es tracten temes com a ciència en context, es relata una situació, els seus components i
les relacions que s’estableixen en ells
•
no es donen compartiments estancs entre les diferents ciències, sinó que es veu la
relació entre elles
•
s’ha de relacionar les diferents notícies amb els currículums de secundària.
•
contribueix a la formació dels estudiants al conèixer els temes d’actualitat en ciència
•
és una activitat motivadora
•
és un estudi molt entretingut
•
permet la introducció dels idiomes en els estudis d’ensenyament secundari al poder
seguir publicacions fetes en altres idiomes. Fins i tot la mateixa notícia es pot seguir a diverses
publicacions amb idiomes diferents.
•
en principi es proposa el seguiment de les publicacions Materia, Tendencias 21, The
Scientist i Scientific American. La llista és oberta i els alumnes que vulguin realitzar el treball
podran suggerir altres publicacions
•
es crearà un banc de comunicacions especialment adequades per l’ensenyament de la
biologia.
Text
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4. Tasques del treball
Al costat de la descripció de les tasques es dóna una temporalització aproximada suposant que la feina es realitzarà
durant 16 setmanes. Els 16 quadres representen les setmanes. Una  indica que la tasca s’estarà realitzant. La suma
d’hores de l’assignatura hauria de ser 150.
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#
T1

Descripció

hores

Programació de l'activitat
5

T2

Estudi dels currículums d'ESO
5

T3

Selecció dels mitjans de comunicació a seguir
5

T4

Seguiment les comunicacions
100

T5

Redacció del TFG
30

T6

Preparació de la presentació
5

T7

T8

Suma hores (*)

150
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(*) Quan s’ha escrit un número d’hores per a una tasca, la suma s’actualitza
en polsar la tecla de tabulació o en passar a una nova casella d’hores.

Aquest document s’ha d’enviar per correu electrònic a grau.mo@uib.es amb l’assumpte: “Proposta tema TFG”
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