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Programació 
 
La programació d’aquesta assignatura a 2n de Batxillerat constarà de set unitats temàtiques relacio-
nades amb els principals problemes mediambientals que amenacen Catalunya 
Els riscos ambientals són aquells que en les seves causes o conseqüències intervé el medi ambient. 
Tenen a veure amb els recursos naturals i l’entorn físic i biològic que configura la base per al desen-
volupament i la qualitat de vida de les societats humanes. 

Urbanització, industrialització i “automobilització” creen condicions que permeten donar una sensa-
ció de relativa seguretat als seus residents, al temps que els fa difícil d’entendre l’abast del canvi 
mediambiental. S’acaba creant la impressió que els impactes que es provoquen sobre el medi només 
es donen en llocs llunyans. Si hi ha una major sensibilitat sobre els problemes ambientals és per 
l’acció de moviments socials, pel major nivell educatiu i pels mitjans de comunicació, però sense 
tenir efectes significatius. Això s’ha vist, durant els darrers anys, en la “mercantilització” del sòl i 
l'especulació urbanística, així com en la construcció de grans infraestructures de transport, com les 
obres del tren d'alta velocitat. Tot plegat ha provocat la ràpida transformació territorial amb el con-
següent consum “descontrolat” de recursos com l'aigua o l'energia i la generació de grans quantitats 
de residus. 

Aquest model “malgastador” s’ha convertit en una de les principals amenaces mediambientals de 
Catalunya i de tot l’estat espanyol, ja que l’ocupació d’espais de risc i les actuacions antròpiques 
sobre el territori han alterat la dinàmica dels sistemes naturals.  

Responsables d’institucions governamentals, experts universitaris o representants de les principals 
organitzacions ecologistes consideren que el canvi climàtic i fenòmens associats a aquest, com la 
sequera, els incendis forestals o les pluges torrencials, i el creixement urbanístic que provoca la des-
forestació dels espais naturals i la pèrdua de biodiversitat són els principals riscos mediambientals 
que amenacen Catalunya i tot l’estat espanyol, inclús per sobre dels riscos químics o industrials.  

Però que es produeixi un desastre ambiental dependrà “de com es gestioni el risc”. La sensació de 
risc és més gran si les causes o les conseqüències estan fora de control, si la situació de risc no ha 
estat acceptada voluntàriament, si els efectes negatius que provoca són immeditats, si els perjudicats 
no es poden identificar o si comporta una distribució injusta de costos i beneficis, p.ex., cas d’una 
infraestructura indesitjada. Cal analitzar quines són les característiques  sociodemogràfiques de les 
poblacions que resideixen en zones exposades a aquests riscos i ajustar, almenys en part, la gestió 
del risc. Aquesta gestió comporta tres àmbits d’accions: l’àmbit preventiu, el de les situacions 
d’emergència i el de la recuperació de pèrdues. 
En definitiva, els riscos ambientals són deguts a processos i no a esdeveniments, és a dir, hi ha mol-
tes causes i efectes que interaccionen. D’aquí, també, la dificultat de trobar culpables i responsables 
quan hi ha un desastre mediambiental.  
 
Els continguts són els següents: 

1. LES SEQUERES I LES INUNDACIONS 
Tema 1: Estructura i composició de l’atmosfera. 
Tema 2: L’aigua a la Terra. 
Tema 3: Radiació solar i entrades i sortides d’energia a l’atmosfera. 
Tema 4: Meteorologia. 



Tema 5: Les sequeres. 
Tema 6: Les avingudes fluvials i els temporals com a risc associat a fenòmens meteorològics. 
Tema 7: Hi ha prou aigua? El cicle de l’aigua a les conques hidrogràfiques.  
Tema 8: Clima i meteorologia no són el mateix. 
Tema 9: Les aigües subterrànies. 

• Condicions per a la seva formació. 
• On es poden trobar?. 
• Acció geològica de les aigües subterrànies. 
• Explotació i sobreexplotació dels aqüífers. 

Tema 10: Riscos que es donen a les àrees terrestres. 
• Les inestabilitats gravitatòries. 
• Els esfondraments. 
• Els sòls expansius. 
• Les inundacions. 

Tema 11: Usos de l’aigua. 

2. INCENDIS FORESTALS 
Tema 1: Característiques del sòl. Erosió i desertització. 
Tema 2: Usos del sòl. 

3. EL CANVI CLIMÀTIC I L’AFEBLIMENT DE LA CAPA D’OZÓ 
Tema: Efectes globals de la contaminació atmosfèrica. 

4. RISCOS I RECURSOS ASSOCIATS AMB L’ACTIVITAT INTERNA  DEL PLANETA  
Tema 1: Terratrèmols i risc sísmic 

• La sismicitat mundial, a la Península Ibèrica i a Catalunya 
• Efectes destructius dels terratrèmols 
• Predicció i prevenció de terratrèmols 

Tema 2: Vulcanisme i risc volcànic  
• Valoració del risc volcànic 
• La gestió del risc volcànic 

Tema 3: L’energia geotèrmica  

5. MARS I OCEANS 
Tema 1: Les aigües oceàniques. 

• Característiques fisicoquímiques i dinàmica oceànica. 
• L’aigua oceànica com a recurs energètic. 

Tema 2: El fenomen de El Niño. 
Tema 3: Riscos a les zones litorals. 

• Característiques i dinàmica. 
• Gestió. 

Tema 4: Huracans 

6. RECURSOS 
Tema 1: L’aire com a recurs energètic: les energies solar i eòlica. 
Tema 2: Les roques i els minerals industrials. 
Tema 3: Els recursos energètics. 

• Les energies convencionals: carbó, petroli i gas natural. 
• L’energia nuclear. 

Tema 4: L’explotació dels recursos naturals i la seva problemàtica 

7. CONTAMINACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL 
Tema 1: La contaminació atmosfèrica: efectes locals o regionals. 
Tema 2: La contaminació de les aigües. 
Tema 3: La qualitat de l’aigua. 
Tema 4: Regeneració i gestió de l’aigua. 



Tema 5: La contaminació del sòl. 
Tema 6: Els residus sòlids. 
Tema 7: Avaluació d’impacte ambiental (AIA) i gestió del medi. Ordenació i planificació territo-
rial. 
Tema 8: El desenvolupament sostenible. 
 

Material 
Llibre “Ciències de la Terra i del Medi Ambient “Ozó”-2”de Joan Bach i altres, Editorial Teide (2009), 
blog de la matèria, pàgines web per extreure’n informació i altres materials. 

Avaluació i recuperació 
L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà en compte els coneixements i també l’actitud i la regularitat 
en el treball de l’alumnat . 
Avaluació dels coneixements. Es farà mitjançant proves escrites  periòdiques: 
� Dos exàmens  parcials per a cadascuna de les tres avaluacions. A cada nou examen s’hi afegiran 
els conceptes necessaris explicats a les avaluacions anteriors. Per aquest  motiu, cada examen tindrà 
una ponderació diferent, d’acord amb els continguts establerts. Globalment comptaran un 70% de la 
nota final.  
� Exercicis, fets a classe o a casa, i treballs per completar aspectes de les diverses unitats i activi-
tats pràctiques fetes a l’aula o laboratori, així com intervencions orals a classe: comptaran un 30% de 
la nota final. Dintre d’aquest percentatge de la nota també es tindrà en compte l’assistència, la pun-
tualitat, el comportament a classe, la disponibilitat i el respecte pel material per fer les activitats a 
l’aula. 
� Tant els exercicis com els exàmens s’ajustaran en la tipologia de les seves preguntes als models 
que apareixen a les proves de Selectivitat d’aquesta assignatura.  
� La nota final de l’assignatura pel que fa referència a coneixements serà la mitjana ponderada de 
les notes de les tres avaluacions cursades a 2n, perquè aquestes no tenen totes el mateix valor, ja que 
s’arrosseguen els conceptes de les avaluacions anteriors.   
 
Recuperació. En aquells trimestres en què l’alumnat no hagi assolit el nivell suficient, farà una pro-
va escrita per a cadascun dels trimestres a final de curs.  


