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PRESENTACIÓ  

L’ús del llenguatge, tant de forma oral com escrita, és essencial i necessari en 

qualsevol de les àrees curriculars. Els alumnes han de ser conscients que cal 

aplicar els coneixements adquirits a les assignatures de llengua en qualsevol 

de les altres assignatures que estudien. La competència lingüística està 

considerada una competència transversal en el currículum de l’ESO, i s’ha 

d’incorporar i treballar des de totes les àrees curriculars. Els alumnes han 

d’aprendre a utilitzar el llenguatge correctament en funció del context i situació 

en la que es troben. 

El llenguatge escrit s’utilitza constantment en l’àmbit de ciències: per formular 

hipòtesis, per comunicar els resultats, per explicar que està passant, etc. a 

l’aula de ciències es redacten de forma repetitiva diferents tipologies de textos, 

ja sigui per explicar, argumentar, descriure, etc. aquests textos segueixen una 

estructura determinada. Els alumnes han de conèixer aquesta estructura per 

produir textos correctament. Un dels textos més utilitzats és el text descriptiu. El 

text descriptiu s’utilitza constantment en ciències i ens permet transmetre de 

manera objectiva i concreta allò que s’està observant, per tant és important que 

els alumnes en coneguin la seva estructura i característiques d’aquesta manera 

aconseguir un millor redactat, i a la vegada els permetrà transmetre el seus 

coneixements de manera ordenada, precisa i adequada. Per aquest motiu 

l’objecte d’estudi d’aquest treball es centra en la incorporació del text descriptiu 

a l’àrea de ciències, especialitat del màster de formació del professorat que he 

cursat. 

El centre on he desenvolupat les pràctiques és l’Escola Pia Sant Antoni de 

Barcelona. És una escola concertada que té alumnes des de p3 fins a segon de 

batxillerat, amb quatre línees per curs, hi ha un gran moviment d’alumnes. 

Aquesta escola es troba al centre de Barcelona, a la frontera entre el barri de 

Sant Antoni i el Raval. Barris amb una gran barreja de cultures i costums. Es 

tracta d’una escola amb un elevat nivell de multiculturalitat. Les classes són 

plenes d’alumnes de diferents procedències, cultures i costums; tot hi així les 

classes s’imparteixen en català. L’escola disposa d’un servei d’aula d’acollida. 

A cada classe hi ha algun nen que hi acudeix o que l’ha utilitzat en algun 

moment. La majoria d’alumnes utilitzen el català de manera exclusiva en l’àmbit 

educatiu, quan han de parlar amb els seus companys o fora de l’escola ho fan 

en castellà o en altres idiomes. Aquest fet em va cridar molt l’atenció durant la 

fase d’observació. Va ser el principal motiu que em portà a reflexionar sobre la 

importància del treball de la competència lingüística.  En buscar una manera 

d’incorporar el treball de competència lingüística en les meves intervencions, 

lingüística a les classe de ciències. 

En innovació i la recerca educativa, la incorporació de la competència 

lingüística es pot fer des de la interacció a l’aula per a la construcció del 

coneixement, cercant estratègies docents per a la co-construcció del 

coneixement, buscant una manera d’utilitzar el llenguatge per ensenyar i també 

per aprendre. En conseqüència, una bona manera d’aplicar estratègies 
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d’innovació i recerca educativa és treballar la competència lingüística  de 

manera inclusiva en l’àrea de ciències incorporant-la en la unitat didàctica.  

L’estratègia d’aplicació de la competència lingüística es va incorporar a una 

unitat didàctica. Aquesta unitat la vaig desenvolupar a un curs de primer d’ESO, 

molt heterogeni, amb diversitat cultural i també d’aprenentatge. Alguns alumnes 

van o han anat a l’aula d’acollida, d’altres van a classes de reforç de llengua.  

Al mateix temps vaig incoporar aquestes descripcions de manera aïllada en un 

altre curs de primer d’ESO amb les mateixes característiques que l’anterior, per 

poder tenir una mostra més gran de dades a observar i analitzar. Aquest grup 

no feia el mateix temari, però vaig adaptar la metodologia al seu temari. 

Sent el primer curs de l’ESO, el tipus de text a incorporar havia de ser senzill i 

fàcil d’entendre, per això vaig escollir el text descriptiu.  Aquesta tipologia de 

text també es treballa en les classes de llengua, per tant els alumnes poden 

veure una relació entre ambdós assignatures. Aprendre a descriure 

correctament  és la base per a la producció d’altres tipus de textos. 

L’objectiu principal d’aquest treball és trobar les estratègies per tal que els 

alumnes aprenguin a escriure descripcions correctament. De manera més 

concreta seria dissenyar una estratègia d’intervenció a l’aula per incorporar i 

treballar les descripcions des de l’àrea de ciències. Un cop dissenyada, 

desenvolupar-la a l’aula, observar i buscar evidències que ens mostrin si és 

una bona estratègia d’actuació, el fet d’incorporar la descripció en les diferents 

unitats didàctiques. Més concretament, els objectius específics ens porten a 

valorar si utilitzant aquesta estratègia els alumnes milloren els seus resultats en 

ciència i també en llengua. També es pretén com a objectiu perfeccionar 

l’escriptura del català, utilitzant el lèxic i la morfologia adequada així com un 

vocabulari específic per a cada una de les situacions en que s’ha de descriure. 
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MARC TEÒRIC 

Les competències bàsiques són les capacitats d’utilitzar els coneixements i 

habilitats de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que 

requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa 

que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la 

dimensió social de cada situació (xtec, 2012). Aquestes competències han ser 

assolides per l’alumnat al llarg dels seus estudis. S’han de treballar de manera 

transversal. La competència lingüística forma part de les competències 

transversals i ha de ser treballada des de totes les àrees curriculars. Els 

alumnes han de ser capaços de comunicar-se tant per escrit com oralment de 

manera correcta. 

El llenguatge és l’eina essencial per a la comunicació i  és l’objecte 

d’aprenentatge dins el currículum de l’ESO. L’ús del llenguatge permet la  

construcció  del coneixement i desenvolupant així, les habilitats cognitives que 

es possibiliten i es concreten  les habilitats cognitivolingüístiques permetent així 

l’adquisició  dels coneixements necessaris per entendre, interpretar, valorar i 

transformar la realitat. El seu domini prement reconstruir el coneixement . 

Les habilitats cognitivolingüístiques són transversals utilitzades  a totes les 

àrees curriculars, amb la diferència que cada una de les habilitats 

cognitivoligüístiques s’adapta al contingut i a l’àrea curricular en qüestió, es a 

dir, existeixen diferències en l’estructura i  plantejament segons l’àmbit en que 

es treballa, és per això que aquestes habilitats cognitivolinguístiques s’han de 

treballar en el context de cadascuna de les assignatures, d’aquesta manera 

aconseguirem que el resultat final tingui l’estructura desitjada i no estiguin buits 

de contingut. (Roca, 2005) 

Les habilitats cognitivoligüístiques són descriure, definir, argumentar, resumir, 

explicar, justificar i demostrar. (Jorba, 1998) Els diferents mètodes i maneres 

d’utilitzar aquestes habilitats donen lloc a diverses maneres per treballar i 

aprendre els continguts de les diferents àrees curriculars. La millor manera de 

treballar i desenvolupar aquestes activitats és per mitjà de l’elaboració o de l’ús 

de textos descriptius, narratius, explicatius, instructius i /o argumentatius. 

Aquests textos tenen una estructura que varia en funció del contingut que es 

vol transmetre i des de l’àrea curricular de la qual estan escrites. És evident, 

que un text descriptiu no seguirà el mateix patró si està escrit des de l’àrea de 

llengua o si s’escriu des de l’àrea de ciències. Existeixen petites diferències, 

que és imprescindible conèixer, per tal que aquests estiguin elaborats de 

manera pertinent, ja que cada disciplina té un patró lingüístic establert. Si els 

alumnes no coneixen aquest patró pot donar lloc a confusions i a utilitzacions 

errònies en les diferents àrees. 

L’estudi de les diferents tipologies textuals no s’ha de treballar des de l’àrea de 

llengua sinó que han de ser abordades des de les diferents àrees curriculars a 

la vegada que si es treballen els continguts de les diferents àrees es 
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desenvolupen habilitats cognitivolingüístiques que donaran lloc al 

desenvolupament d’habilitats cognitives. (Jorba, 1998) 

A l’àrea de ciències l’ús del llenguatge és una peça clau per a la transmissió del 

coneixement i també per a que l’alumne construeixi els seu propi coneixement. 

És a partir d’aquest intercanvi com es regula aquesta construcció del 

coneixement. Els alumnes han d’aprendre a parlar en propietat, a utilitzar un 

llenguatge adequat. No s’utilitza el mateix llenguatge en cada una de les 

disciplines, és per això que cal que els alumnes aprenguin a parlar “ciència”. 

Es pressuposa que un concepte s’ha assimilat quan l’alumne és capaç 

d’explicar-lo als altres o escriure-ho de manera que els altres ho 

entenguin.(Sanmartí, 2001). Això no és possible sense un correcte 

coneixement i ús de la llengua. Un correcte ús del llenguatge pot aportar 

millores en l’aprenentatge dels alumnes. Si deixem de banda la comunicació 

oral i ens centrem la producció de textos escrits hi ha estudis que demostren 

que els alumnes poden millorar el seu aprenentatge en l’àrea de ciències 

aprenen a redactar correctament els diferents textos que s’utilitzen en aquesta 

àrea a la vegada que clarifiquen les idees apreses i assimilen els coneixements 

adquirits.( Murat, 2007) 

Giroux (1999) afirma que aprendre a escriure és aprendre a pensar. Quan 

l’alumne es troba davant la necessitat d’escriure un text ha d’aclarir les seves 

idees i ordenar-les per fer-les entenedores per a ell mateix i per tal de poden¡r 

transmetre el missatge als altres. La redacció de textos implica la utilització, per 

part de l’alumne, d’una sèrie de processos cognitius que li permeten elaborar i 

perfeccionar nous coneixements sobre el tema sobre el qual està escrivint. 

(Murat, 2007) D’aquesta manera l’alumne aprèn del que ha escrit, intentant 

trobar les paraules apropiades per clarificar i connectar les idees per tal de 

redactar un text que sigui clar i entenedor per als lectors. És important però, 

que l’alumne sigui plenament conscient de la importància de l’elaboració de 

textos escrits per a la millora del seu aprenentatge, d’aquesta manera 

s’aconseguiran uns resultats molt més favorables. 

Tota la tipologia de textos segueix una estructura  per tal de ser elaborat, 

consta de tres fases: 

- Planificació: és la fase prèvia al procés d’elaboració del text. Té la 

finalitat d’identificar les idees principals que s’utilitzaran per a la redacció 

del text, determinar els objectius del text, ordenar les idees etc. 

- Textualitzar: és la fase de producció del text on s’incorporen i es donen 

forma els diferents aspectes que s’han planificat. És aquí on cal tenir en 

compte l’ortografia i els diferents aspectes lingüístics. 

- Revisar: examinar el text realitzat, reescriure, reelaborar les idees etc. 

Un dels principals textos que s’utilitzen a les classes de ciències són els textos 

descriptius. Descriure és explicar detalladament les característiques d’una 

cosa. (diccionari.cat, 2012) Un text descriptiu és aquell que ens permet 



L’ús de la descripció a l’aula de ciències 

Marta Mèlich Mestre 

 

 6 

explicitar les característiques d’algun objecte, ésser, procés etc. Existeixen 

però, dos tipus de textos descriptius: els subjectius i els objectius. L’estudi que 

ens interessa és la descripció objectiva o altrament dit la descripció científica, 

on es dóna vital importància a la realitat i a l’objectivitat d’allò que es vol 

comunicar.  

Per elaborar un text descriptiu és necessari saber descriure. Aquesta habilitat 

cognitivolingüística necessita les habilitats cognitives d’analitzar, comparar, 

classificar, identificar, interpretar, etc.  Segons Sanmartí (2003) descriure 

científicament implica identificar l’objectiu de la descripció, categoritzar allò que 

s’està descrivint, seleccionar les propietats significatives en un cert ordre, 

qualificar-les i quantificar-les si és possible. Per tant, descriure científicament 

comporta: (Jorba, 1998) 

- Saber observar  i identificar l’objecte, fenomen, ésser viu que es vol 

descriure. L’observació en les classes de ciències és crucial, saber 

distingir si l’observació és quantitativa i qualitativa.  

- Classificar , donar una categoria (material, objecte, ésser viu etc.) 

- Seleccionar les parts i/o propietats més importants i significatives d’allò 

que es vol descriure. Determinar-ne les parts importants. 

- Ordenar-les amb un ordre lògic o sistèmic. 

- Utilitzar les qualitats més idònies des de l’àmbit de la ciència. Qualificar-

les i quantificar-les si és necessari. 

- Relacionar una acció amb algun canvi. Especificar que es conserva i què 

canvia. 

- Utilitzar sempre que sigui possible taules o esquemes. 

 

 

Imatge1. Esquema text descriptiu. 
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Una bona organització i estructura del text descriptiu és crucial per a una 

correcta elaboració.  La seva estructura ha de ser coherent. La informació que 

es vol transmetre ha d’estar estructurada, ha de seguir un ordre lògic amb una 

connexió entre els elements descrits i ser el més específica i concreta possible 

Un altre aspecte important és la cohesió, el text ha de tenir una unitat, he 

d’estar ben lligat utilitzant els recursos lingüístics corresponents com ara 

connectors adequats, adjectius i verbs específics. L’ús del llenguatge adequat 

és un altre aspecte a tenir en compte. La utilització de substantius ofereix una 

precisió lèxica, sinònims i antònims que amplien el la comprensió d’allò que es 

vol descriure. Les oracions han de ser simples amb connectors copulatius o 

comparatius i sobretot prioritzant l’ús de d’adjectius qualificatius :morfologia, 

posició concordança etc. així com adverbis de lloc i de temps. Els verbs més 

utilitzats han de ser, estar, tenir. Per últim i la part més important d’un text 

descriptiu científic és l’adequació, és a dir allò que fa interpretable al text, 

l’objectivitat és la característica clau de l’estructura del text descriptiu, és el tret 

diferenciador. 

 

En definitiva, l’ús de la competència lingüística des de les àrees permet que 

l’aprenentatge dels alumnes sigui més significatiu, que es pot treballar la 

ciència i la llengua al mateix temps permetent que l’alumne tingui una visió 

global de l’ensenyament i  no entengui cada àrea com una simple unitat sinó 

que tot està entrelligat. 
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METODOLOGIA  

El treball s’ha realitzat en dos grups de 1r ESO de l’escola Pia Sant Antoni. Són 

classes de 30 alumnes amb grups heterogenis. Tenen quatre línies, però vaig 

dur terme la proposta, en dos dels quatre grups.  El primer grup, que 

anomenarem grup A, és on he realitzat la meva unitat didàctica. Les activitats 

plantejades estan adaptades al tema que es treballa, els fenòmens atmosfèrics. 

El segon grup, grup B, no treballava els fenòmens atmosfèrics sinó els éssers 

vius, contextualitzaré l’activitat amb el tema que treballen. 

La idea inicial del meu treball és treballar la competència lingüística a les 

classes de ciències, la meva pregunta és : “Si ensenyem als alumnes les bases 

per escriure una bona descripció científica milloren en la redacció d’aquesta?”.  

Per tal de poder comprovar aquesta pregunta s’han dissenyat un seguit 

d’activitats per tal que els alumnes aprenguin a escriure textos descriptius 

correctament. Aquestes activitats són iguals per a tots dos grups només varia 

l’element a descriure. 

Primerament, s’entrega als alumnes una imatge i se’ls demana que la 

descriguin. No se’ls dóna cap tipus d’indicació ni de pauta.  Aquesta activitat 

servirà de control, per tenir una idea inicial de quin és el nivell que tenen els 

alumnes i  posteriorment observar-ne les millores. La primera descripció serà 

analitzada amb el mateix patró que les posteriors. 

En una sessió posterior se’ls entrega una redacció model de la imatge que van 

descriure el primer dia. Se’ls demana que comparin aquesta descripció amb la 

que els propis alumnes van elaborar i n’anotin les principals diferències, també 

han d’identificar els elements principals de la descripció.  

Un cop han treballat aquesta activitat de manera individual es fa una posada en 

comú on els alumnes mostren quines són les principals diferències que han 

trobat. Després se’ls pregunta com es fa una bona descripció. És a partir de les 

diferents aportacions dels alumnes i d’algunes aportacions del professor d’on 

s’extreuen les bases per fer una bona descripció. Totes les aportacions 

s’anoten a la pissarra, els alumnes tenen un espai per anotar-ho en el seu full 

de treball. 

 Un cop acabada la posada en comú se’ls dóna una nova imatge per descriure,  

semblant a la inicia. Aquest procés està pautat, marca els diferents passos a 

seguir per fer una bona descripció, que són: observar, identificar dels objectes 

importants, ordenar l’estructura, escriure un esborrany, repassar i corregir, 

elaborar la descripció definitiva. 

Passats uns quinze dies se’ls entrega una nova imatge per descriure, aquesta 

és diferent a les dos entregades en un principi, per tal de comparar si canviant 

el context de la imatge són capaços d’escriure una descripció de manera 

acurada i seguint les bases donades anteriorment. Aquesta tercera descripció 

ens permetrà veure si els alumnes han après o no a elaborar correctament una 
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bona descripció, doncs és força evident que les descripcions elaborades de 

manera pautada i havent acabat d’explicar els conceptes estaran ben escrites. 

Per tal de valorar si s’han produït millores en l’escriptura de les redaccions 

s’utilitzaran uns indicadors recollits en una rúbrica d’avaluació de creació 

pròpia, incorporant els elements que s’han explicat en la segona sessió, seran 

els propis alumnes el que els defineixen. Es tindrà en compte: l’ordre, la 

cohesió, especificitat, concreció, objectivitat i ortografia. A continuació es 

mostra la taula utilitzada per a la valoració. Cada un dels elements a valorar es 

troba desglossat per poder tenir una idea més aproximada de quines són les 

mancances i quins són elements que utilitzen correctament. 

Els números fan referència a cada una de les descripcions. 

 

  1 2 3 

 

sí regular no sí regular no sí regular no 

c
o

h
e

rè
n

c
ia

 

Segueix l’estructura de 
text descriptiu 

                  

Identifica la idea 
principal a descriure. 

                  

Els elements descrits 
segueixen un ordre 
lògic 

                  

Hi ha una connexió 
entre els elements 
descrits 

                  

Especifica cada un 
dels elements descrits 

                  

 

c
o

h
e

s
ió

 

Utilitza els recursos 
lingüístics pertinents 

                  

Concordança 
gramatical 

                  

Utilitza molts adjectius                   

Utilitza els connectors 
adequats 

                  

Utilitza els verbs ser, 
estar, tenir 

                  

 

Adequació Els elements descrits són 
pertinents 

                  

És objectiva                   
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1 2 3 

  

sí regular no sí regular no sí regular no 
ll
e

n
g

u
a

tg
e
 El vocabulari utilitzat és 

específic 
                  

Té en compte 
l’ortografia 

                  

Té en compte els 
signes de puntuació 

                  

Utilitzar diferents 
adjectius i sinònims? 

                  

 

La valoració final serà de tipus qualitativa. En una primera valoració és 

comprarà la descripció inicial amb la segona descripció per avaluar si després 

d’explicar les bases d’una bona redacció els alumnes redacten correctament la 

redacció es compraran de manera general cada un dels aspectes de la taula 

entre la primera i la segona descripció. També es compararà alumne per 

alumne si s’han produït millores de manera individual. La segona valoració 

consistirà en comprar els resultat de les dos primeres descripcions amb la 

última descripció, els resultats obtinguts ens serviran per valorar si 

l’aprenentatge ha estat correcte o no, és a dir, si els alumnes han interioritzat 

aquest coneixements. L’anàlisi es farà de la mateixa manera que en les dos 

primeres descripcions. Seguint la taula d’incicadors. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA TEMÀTICA 

Les intervencions per introduir el treball de la descripció a l’aula de ciències es 

van fer en dos grups de 1r d’ESO, en aquests dos grups la metodologia 

utilitzada és la mateixa, és diferencien en el fet que, en el grup A es on s’ha 

desenvolupat la unitat didàctica. Hi ha hagut una interacció contínua amb el 

grup classe des del inici de les pràctiques. Per contra, el grup B les 

intervencions a les classes de ciències han estat de manera esporàdica amb el 

permís i el suport de la professora que els impartia l’assignatura, aquest grup 

no era absolutament desconegut. Durant la fase d’observació i d’intervenció 

acompanyada vaig assistir a classes amb ells. El meu mentor els dóna classes 

de tecnologia; per tant coneixia als alumnes i hi havia hagut interacció amb ells. 

El grup A consta de 30 alumnes dels quals s’han analitzat 27 descripcions. El 

grup B consta de 30 alumnes dels quals s’han analitzat les descripcions de 36 

alumnes. El número total de descripcions analitzades és 53. 

 

Primera intervenció 

Al grup A, la primera intervenció era el pretext d’inici de la unitat didàctica. El 

tema de la unitat didàctica era els fenòmens atmosfèrics relacionats amb 

l’aigua per enllaçar-ho amb el cicle de l’aigua i acabar treballant els canvis 

d’estat de l’aigua. En començar la classe, se’ls lliurava un dibuix d’un paisatge 

en que hi apareixien un parell de fenòmens meteorològics i se’ls demanava que 

descrivissin el que veien en aquell dibuix. (veure annex 1) No se’ls donava cap 

tipus d’informació de com s’havia de fer ni que havien de posar, només havien 

de descriure. El temps estimat per fer aquesta activitat era d’una mitja hora 

aproximadament, com que els alumnes tenen diferents ritmes d’aprenentatge 

no tots tardaren el mateix. Per tant, després de la descripció tenien una sèrie 

d’activitats relacionades amb el dibuix que podien treballar mentrestant els seus 

companys acabaven la descripció.  No hi havia un màxim de temps estipulat 

sinó que es donava als alumnes el temps que ells creguessin necessari.  

 

Al grup B, la primera intervenció es va fer en una classe de ciències. La seva 

professora els havia avisat que es faria aquesta l’activitat, havia recalcat la 

importància d’aquesta. En aquest cas, se’ls lliurà una fotografia d’un ocell 

menjant-se una mosca. (veure annex 1). S’escollí aquesta fotografia perquè en 

aquest grup estaven treballant els éssers vius, així l’activitat estava 

mínimament contextualitzada i els alumnes hi trobarien una relació, no els 

donaria la sensació de que estava fora de context. L’activitat estava pensada 

perquè durés aproximadament mitja hora, pels alumnes que acabaven abans la 

professora va posar feina per anar fent. 

Les intervencions en els dos grups van durar el temps estimat. Ambdues es 

van realitzar sense donar cap tipus d’informació sobre com elaborar la 

descripció, la finalitat d’això era obtenir unes dades el més fidels possibles de 
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quina era la base dels alumnes a l’hora de realitzar una descripció per així 

poder posar més èmfasis en el punts més crítics, a la vegada que serveix de 

control per veure si s’observen millores posteriorment. 

A continuació és mostren els resultats globals dels dos grups analitzats. No es 

fan diferències entre els dos grups. S’analitzen de manera conjunta. L’anàlisi 

s’ha fet  seguint els indicadors explicats en la metodologia. 

- Coherència: 

 

Figura 1. Gràfic que mostra els resultats en funció de la coherència de la primera descripció 

Podem observar que els principals problemes que tenen els alumnes pel que fa 

a la coherència del text, és en especificar i concretar els elements descrits i fer-

ho en un ordre coherent. Els alumnes són capaços de seguir l’estructura de text 

descriptiu i també d’identificar la idea principal a descriure. 

 

- Cohesió: 

Figura 2. Gràfic que mostra els resultats en funció de la cohesió de la primera descripció 
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En la cohesió podem veure que els alumnes no tenen molts problemes a l’hora 

d’escriure d’una manera cohesionada. El principal problema és que no utilitzen 

suficients adjectius. Cal posar èmfasi en aquest punt. 

 

- Adequació: 

 

Figura 3. Gràfic que mostra els resultats en funció de l’adequació de la primera descripció 

Els alumnes, pel que fa a l’adequació, no tenen molts problemes per descriure 

de manera pertinent el que se’ls demana, s’observa que molt pocs alumnes són 

capaços de fer una descripció objectiva, tret fonamental de la descripció 

científica. Aquest serà un dels principals temes a treballar. Caldrà recalcar i 

donar importància a aquest fet. 

 

- Llenguatge:  

 

Figura 4. Gràfic que mostra els resultats en funció de l’adequació de la primera descripció. 
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Si observem els resultats en referència a l’ús del llenguatge, als alumnes els 

costa utilitzar un vocabulari específic. Molt pocs tenen en compte l’ortografia. 

Tenen dificultats per utilitzar sinònims, per definir millor allò que s’està 

descrivint. Caldrà posar atenció a aquests punts febles. 

 

Segona intervenció 

La segona intervenció, en el grup A, es va fer durant la implementació de la 

meva unitat didàctica, concretament a la setena sessió. Aprofitant que els 

alumnes d’experimentals tenen un cop a la setmana grups partits, es va fer en 

aquesta sessió ja que així es podia treballar millor. Permetia poder atendre a 

les necessitats de tots els alumnes.  Atendre a la diversitat i poder prestar més 

atenció als alumnes amb dificultats. Permet donar una atenció més 

personalitzada i ajustada al grup.  

La sessió es va organitzar de manera que l’inici de la a classe es repartia un full 

a cada alumne que contenia una descripció model. Entre tots es llegia la 

descripció en veu alta.  (veure annex 2)Un cop acabada de llegir se’ls demanà 

que contestessin un parell de preguntes amb l’objectiu que identifiquessin les 

diferències que hi havia entre la descripció model i la que ells havien elaborat 

en sessions anteriors. El temps aproximat que se’ls deixà perquè ho fessin fou 

d’ aproximadament deu minuts. Passat aquest temps es va fer una posada en 

comú. Els alumnes anaven observant i dient les diferències i s’anaven anotant 

a la pissarra, es feia de manera interactiva. Tots els alumnes van participar 

aportant les diferències.  

Un cop teníem les diferències se’ls preguntà com ha de ser una bona 

descripció cinetífica. Fent una pluja d’idees, entre tots, s’extragueren les bases 

de com elaborar una bona descripció científica. Es donà importància a l’ordre, 

l’objectivitat, l’especificitat, coherència i ortografia; és a dir, els diferents 

aspectes de la taula d’observació que es van elaborar per valorar-la.  Per tal de 

veure si ho havien entès se’ls demanà que fessin una nova descripció d’una 

imatge.  

La descripció estava pautada, és a dir, primer se’ls feia observar la imatge, 

després identificar els elements importants, posar-hi ordre, redactar i corregir. 

Perquè els alumnes poguessin veure com era el procés de producció d’un text, 

les fases que havia de tenir i com s’havia d’estructurar i organitzar. L’activitat  

de redacció ocupava la resta del temps fins arribar al final de la classe. Al ser 

treball individual permetia que els alumnes treballessin al seu ritme, sense 

pressió; a la vegada que si tenien algun dubte o dificultat poguessin ser atesos 

de manera individualitzada, poden fer front d’una manera organitzada a la 

diversitat de la classe. La participació va ser satisfactòria. Els alumnes van 

participar de manera activa en l’activitat. 
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Aquesta activitat es va repetir de la mateixa manera amb l’altre part del grup A. 

Amb el grup B es va aprofitar l’hora partida d’experimentals per repetir el mateix 

procediment descrit anteriorment. Veure annex 2. 

En analitzar les diferents descripcions ens trobem que alguns alumnes no van 

entregar una de les dos descripcions, per tant no se’ls pot incloure dins de 

l’anàlisi. El total d’alumnes analitzats és de 53. Els resultats s’analitzen 

conjuntament sense separar els grups classe.  De manera desglossada els 

resultats són els següents: 

 

- Coherència: 

 

Figura 5. Gràfic que mostra els resultats en funció de la coherència de la segona descripció 

 

Si observem els resultats obtinguts podem veure que casi tot els alumnes són 

capaços d’identificar la idea principal del text, de seguir una estructura de text 
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sigui identificant l’objecte principal i descrivint de menys concret a més, o 

segons la situació dels objectes a la fotografia, de dalt a baix, d’esquerra a 

dreta, etc. on no es veuen diferències remarcables és en l’especificació, és a 

dir, en la concreció a l’hora de descriure, la majoria d’alumnes no són capaços 

de concretar en les característiques que s’estan descrivint. 
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-Cohesió : 

 

Figura 6. Gràfic que mostra els resultats en funció de la cohesió de la segona descripció 

En la segona descripció podem observar que els alumnes tenen molt bons 

resultats pel que fa a la cohesió del text, són capaços d’utilitzar adequadament 

els connectors, els verbs i els adjectius. Si la comparem amb els resultats 

obtinguts en la primera descripció, els alumnes milloren en tots els aspectes, 

però sobretot de manera significativa en l’ús dels adjectius, on més de la meitat 

dels alumnes ho desenvolupen correctament. Són molt pocs el que no són 

capaços de fer-ho. 

 

- Adequació: 

 

Figura 7. Gràfic que mostra els resultats en funció de l’adequació en la segona descripció 

En l’adequació, veiem que tots els alumnes són capaços de descriure de 
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objectiu. Si ho comparem amb els resultats obtinguts en la primera descripció 

podem veure que hi ha diferències molt significatives, un cop se’ls explica les 

bases de la descripció científica molts rectifiquen i descriuen de forma 

objectiva. 

 

- Llenguatge: 

 

Figura 8. Gràfic que mostra els resultats en funció de l’adequació en la segona descripció 
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Figura 9. Gràfic que mostra les diferències significatives entre la primera i la segona descripció 

En el gràfic es mostra el total de les dos classes. L’àrea de color gris mostra els 

alumnes que no s’ha pogut analitzar degut a que no va entregar una de les dos 

descripcions. L’àrea en verd mostra els alumnes en els quals no s’ha identificat 

una millora a l’hora de comprar les descripcions. Per últim, l’àrea acolorida en 

lila mostra els alumnes en els que s’observa una millora respecte a la seva 

redacció de descripcions. Aquest anàlisi s’ha fet comparant alumne per alumne 

si s’observaven diferències entre la seva primera descripció i la segona. 

 

Tercera intervenció 

 La tercera intervenció tant en el grup A com en el grup B es van fer passats 15 

dies de la segona intervenció. En el grup A  es va aprofitar el dia que es feia el 

retorn de l’examen de la unitat didàctica per incloure aquesta activitat. En el cas 

del grup B es va fer una classe d’experimentals amb el grup sencer. (veure 

annex 3) 

 En el grup A, la imatge que es va utilitzar estava relacionada amb la unitat 
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comprovar quants alumnes seguien realment els passos: ordenar les idees, 

escriure el text, passar-lo a net. 

Els resultats obtinguts de manera desglossada són els següents: 

- Coherència: 

 

Figura 10. Gràfic que mostra els resultats en funció de la coherència en la tercera descripció. 

En observar els resultats veiem que els alumnes són capaços de seguir 

l’estructura de text descriptiu. Identificar l’objecte o objectes principals a 

descriure així com, establir una relació entre els elements descrits. Gran part 

dels alumnes segueixen un ordre lògic en la seva redacció, per contra només la 

meitat dels alumnes són capaços de ser específics amb els elements descrits. 

Si comparem el gràfic de resultats d’aquesta tercera descripció amb el gràfic de 

resultats de la segona descripció (figura 5), no s’observen diferències 

remarcables pel que fa a l’estructura del text i la identificació de les idees 

principals. En referència a l’ordre lògic dels elements descrits les diferències no 

són remarcables, però alguns alumnes que seguiren un ordre lògic en la 

segona descripció no ho fa en la tercera. Els resultats en la segona descripció 

són molt semblants també en la connexió dels elements descrits i amb el grau 

de concreció. 
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- Cohesió : 

 

Figura 11. Gràfic que mostra els resultats en funció de la cohesió en la tercera descripció. 

En el gràfic podem percebre que la majoria d’alumnes utilitzen els recursos 

lingüístics pertinents. El total dels alumnes utilitzen els verbs adequats així com 

els connectors. Més de la meitat dels alumnes escriuen en concordança 

gramatical, per contra només un terç utilitza molts adjectius a l’hora de 

descriure. Si comparem els resultats d’aquesta gràfica amb els obtinguts en la 

gràfica de la segona descripció veiem que són semblants en referència a l’ús 

dels recursos lingüístics, la concordança gramatical, l’ús dels connectors i dels 

verbs adequats. Per contra els alumnes utilitzen menys adjectius en la tercera 

descripció que no pas en la segona encara que n’utilitzen més si ho comparem 

amb els resultats obtinguts en la primera descripció. Entre la primera i la tercera 

hi ha diferències però no són molt remarcables, ja que els alumnes que ho fan 

de manera regular són aproximadament els mateixos. Podem suposar que s’ha 

produït una millora però no molt accentuada. 

- Adequació: 

 

Figura 12. Gràfic que mostra els resultats en funció de l’adequació en la tercera descripció. 
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Si observem els resultats referents a l’adequació veiem que tots els alumnes 

descriuen de manera pertinent. En canvi, en els resultats referents a 

l’objectivitat podem observar que aproximadament la meitat ho fan de manera 

correcta, la resta cometen petits errors o no són objectius. Si comparem els 

resultats amb la segona descripció hi ha diferències, en la segona descripció la 

majoria dels alumnes eren capaços de descriure de manera objectiva, no hi ha 

hagut una millora, al contrari, molts dels que en la segona ho havien fet 

correctament en la segona no ho fan en la tercera. Però, si comparem els 

resultats de la tercera descripció amb els de la primera veiem que en la primera 

més de la meitat dels alumnes no descrivien de manera objectiva en canvi en la 

tercera són només deu alumnes els que no ho fan, per tant hi ha diferències 

significatives en comparar la tercera amb la primera, es pot observar que hi ha 

hagut una millora en aquest aspecte. 

- Llenguatge: 

 

Figura 13. Gràfic que mostra els resultats en funció de l’adequació en la tercera descripció 
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elements a descriure i també si havien redactat un esborrany. Els resultats es 

mostren en el següent gràfic. 

 

Figura 14. Gràfic que mostra el percentatge d’alumnes que han ordenat els coneptes abans de 

la descripció 

Podem observar que només un 20% dels alumnes anoten els elements a 

descriure i fan una llista amb l’ordre amb els quals han de ser descrits per tal de 

poder redactar la descripció. 

 

 

Figura 15. Gràfic que mostra el percentatge d’alumnes que han escrit un esborrany. 
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esborrany 

sí 

no 
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fer comparant alumne per alumne les seves descripcions i valorant de manera 

qualitativa si s’havien produït canvis a millor. D’aquesta manera es pot valorar 

s’ s’ha produït un aprenentatge, si els alumnes han assimilat allò que preteniem 

que aprenguessin. 

 

Figura 16. Gràfic que mostra el percentatge que han millorat respecte la primera descripció 

Veiem que un 74% dels alumnes són capaços de millorar la seva descripció 

respecte la que van redactar al principi. 

 

L’anàlisi d’aquests resultats és de tipus qualitatiu, són els resultats obtinguts en 

un centre determinat de característiques determinades, caldria analitzar altres 

centres per poder observar si es repeteix un patró similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,58 

26,42 

Sí No 



L’ús de la descripció a l’aula de ciències 

Marta Mèlich Mestre 

 

 24 

 CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA 

Els resultats obtinguts de l’anàlisi de la primera descripció (veure apartat 

anterior) ens permeten concloure en un primer moment que les principals 

dificultats que tenen els alumnes a l’hora de redactar un texts científic són: 

- Elevada manca d’objectivitat, és a dir una falta d’adequació. 

- Poca utilització d’adjectius, són poc concrets i específics. 

- No segueixen un ordre lògic a l’hora de la redacció. 

- Ús del llenguatge: ortografia, vocabulari poc específic, signes de 

puntuació etc. 

Aquests resultats mostren evidències que els alumnes tenen certes dificultats a 

l’hora d’escriure un text descriptiu correctament. Per tant, cal treballar-les a 

classe així els alumnes poden aprendre a redactar textos descriptius 

correctament. Els aspectes anteriorment descrits no els desenvolupen de 

manera correcta i són característiques clau que cal conèixer per redactar textos 

descriptius de manera idònia. 

Una vegada desenvolupada la proposta d’intervenció per tal de millorar la 

redacció de les descripcions científiques a les classes de ciències. Analitzar-ne 

els resultats. Podem concloure, que de manera general, s’observen diferències 

notables entre  els resultats obtinguts en la primera descripció; si els comparem 

amb la descripció redactada un cop s’ha treballat amb els alumnes com s’ha 

d’elaborar una descripció científica correctament. 

 Aquests resultats ens indiquen que la metodologia utilitzada per explicar com 

s’ha de fer una bona descripció pot ser l’adequada. El fet que els alumnes 

hagin de comparar la seva descripció amb una model, els permet adonar-se 

dels errors que han comés de manera individualitzada.  No tots els alumnes 

han fet els mateixos errors, així els alumnes prenen consciència de quines són 

les seves mancances i dificultats, i  intentaran millorar-les.  

Durant la sessió els alumnes van tenir una actitud molt activa fet que 

desencadenà amb un bon clima de classe i una bona dinàmica de treball. Es va 

poder observar que els alumnes eren capaços d’identificar els errors i, quan 

se’ls demanà l’estructura del text descriptiu, tenien consciència del que s’estava 

parlant. Anteriorment, havien treballat el text descriptiu a les classes de llengua. 

Tots els conceptes que es volien treballar van sortir a la llum, no va caldre que 

s’indagués massa perquè sortissin. Aquesta metodologia podria ser l’adequada 

per treballar els diferents tipus de textos a l’aula; no només el descriptiu. És 

important mostra als alumnes que existeix una connexió entre les classes de 

llengua i les classes de ciències, d’aquesta manera podran incloure els 

conceptes apresos a llengua a les classes de ciències remarcant però, que 

existeixen petites diferències. 

En analitzar els resultats obtinguts de manera exhaustiva i específica que pel 

que fa a la coherència els alumnes milloren, sobretot a l’hora de seguir un odre 

lògic en la redacció però s’observa que continuen tenint problemes a l’hora de 
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ser específics i concretar els elements descrits, potser s’hauria de fer més 

incidència en aquest aspecte i remarcar-ho més. En referència a la cohesió els 

alumnes milloren notablement en tots els aspectes, fet que demostra que 

l’activitat ha estat profitosa.  

En l’adequació els alumnes han millorat de manera notable, podem concloure 

doncs que l’activitat ha estat útil. En el llenguatge, s’observen canvis a millor, 

encara que als alumnes els costa utilitzar sinònims i un vocabulari específic. 

Aquests resultats són molt positius i validen de manera qualitativa la nostra 

pregunta inicial: Els alumnes millores la seva redacció de descripcions 

científiques si els ensenyem la manera correcta de fer-ho. 

Cal tenir en compte que aquests resultats es poden veure distorsionats. És 

evident que la majoria d’alumnes ho facin correctament perquè se’ls acaba 

d’explicar com fer-ho, a més a més tenen els passos a seguir marcats en 

l’activitat i les normes per fer una bona descripció escrites a la pissarra. Per 

aquest motiu s’ha fet l’anàlisi d’una tercera descripció, que com s’ha explicat 

anteriorment s’ha fet sense cap pauta ni ajuda, amb la finalitat de comprovar si 

l’aprenentatge ha estat significatiu, si els alumnes han estat capaços 

d’interioritzar els coneixements treballats a classe i aplicar-los de manera 

adequada.  

En l’anàlisi de la tercera descripció comparada amb la primera veiem que 

aproximadament un 70% dels alumnes ha millorat en la seva redacció de 

descripcions científiques, per tant podem afirmar que si els ensenyem les 

bases de com fer-ho els alumnes escriuen redacten correctament textos 

descriptius. Les conclusions que es poden extreure si ens fixem en cada un 

dels punts analitzats són: la majoria dels alumnes redacten de manera coherent 

i cohesionada, caldria però treballar més l’especificació i concreció que és on 

tenen més dificultats així com recalcar la importància de l’ordre a l’hora de 

redactar una descripció. 

En l’adequació molts dels alumnes ho realitzen correctament però caldria 

remarcar-ho més i treballar-ho ja que és un dels punts més importants de la 

descripció científica. En referència al llenguatge, veiem que el no remarcar-los 

que han de tenir en compte la ortografia fa que els alumnes no s’hi fixin, 

s’hauria de recalcar la importància d’aquesta i que en qualsevol situació s’ha de 

tenir en compte. En referència als passos a seguir per fer una bona redacció 

podem concloure que els alumnes no els tenen en compte, només un 20% dels 

alumnes és capaç de seguir els passos adequats, probablement no es va fer 

prou incidència en aquest fet durant la segona sessió.  Els resultats indiquen 

que la metodologia aplicada i el disseny de les activitats pot ser una bona 

manera d’implantar les descripcions a l’aula de ciències. 

Finalment podem concloure que d’implantació del text descriptiu a les classes 

de ciències permet als alumnes relacionar conceptes de les classes de llengua 

que poden ser aplicables a les classes de ciències. Els alumnes aprenen a 

treballar el text descriptiu de manera aplicada i amb la pertinència adequada 
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segons el context o àrea curricular en la que es troben. Quan els alumnes han 

d’escriure un text necessiten ordenar i clarificar les seves idees per poder 

redactar un text correctament, això els fa aprendre, relacionar, ordenar 

conceptes estudiats en la matèria perquè el resultat final sigui l’esperat. Aquest 

treball de la descripció ha d’estar integrada a la unitat didàctica de manera que 

els alumnes la treballin al mateix temps que treballen continguts de ciències, 

també ha de treballar-se de manera contínua al llarg del curs. No s’ha de 

tractar d’un cas aïllat sinó que els alumnes vegin que té una importància i una 

continuïtat dins de l’àrea de ciències al llarg del curs.  

 

Propostes de millora generals: 

Com a propostes millora a nivell general s’hauria d’introduir aquesta activitat 

com a projecte de centre, en que durant tot el curs, a nivell de centre, 

s’inclogués el treball de la competència lingüística en l’àrea de ciències. 

S’hauria d’intentar que fos una activitat inclusiva, que es treballés tant a l’àrea 

de ciències com a l’àrea de llengua, així els alumnes veurien un connexió entre 

les dos àrees i no com uns conceptes que es treballen de manera separada; 

això afavoriria al seu procés d’aprenentatge. Seria interessant que durant tota 

l’etapa d’ensenyança obligatòria els alumnes anessin treballant els diferents 

textos de manera gradual. Aquest treball ha de tenir continuïtat al llarg dels 

diferents cursos i incloure’ls com a punt d’avaluació dels seus coneixements. 

S’haurien de desenvolupar diferents activitats al llarg de les unitats didàctiques 

que incorporessin en l’ús de la descripció en àmbits diferents, per exemple 

descriure el que es veu al microscopi, descriure un experiment, descriure 

objectes etc. i fomentar les activitats inclusives entre les dos àrees la de llengua 

i la de ciències. 

 

Propostes de millora de l’activitat plantejada: 

Per tal de millorar els aspectes d’aplicació a l’aula i tenint en compte els 

resultats obtinguts a l’anàlisi caldria recalcar més en els punts febles que tenen 

els alumnes a l’hora de redactar, per exemple donar-los eines i exemples 

perquè aprenguin a ser més específics a l’hora de redactar o com recalcar més 

la importància de l’objectivitat en l’àmbit de la ciència. 

Una proposta de millora seria treballar de manera més profunda l’estructura de 

composició i realització d’un text descriptiu. Mostrar la importància de les fases 

de planificació, producció i correcció del text descriptiu amb exemples i potser 

pautar-ho més del que s’ha fet, ja que potser ha estat un dels punts fluxos en la 

planificació de l’activitat. Tenir-ho més en compte quan es fa la posada en 

comú i donar-li més importància. Una manera de fer-ho seria donar-los ens 

passos i que ells haguessin d’ordenar-los de la manera que els semblés 

correcta. 



L’ús de la descripció a l’aula de ciències 

Marta Mèlich Mestre 

 

 27 

Una altra proposta de millora seria que: un cop han acabat de fer la descripció 

pautada fossin els mateixos alumnes els que es corregissin les descripcions 

entre ells, fer una avaluació creuada, detectar i corregir els errors dels 

companys, i que els companys corregeixin els teus errors, pot ser una manera 

amb la que els alumnes aprenguin i assoleixin els coneixements necessaris per 

tal d’aprendre a redactar una descripció científica correctament. Aquesta 

activitat també es podria fer un cop han escrit la tercera descripció, en la qual 

no han tingut cap ajuda n’hi pista, sinó que eren ells els que havien de recordar 

com s’havia de fer, llegir i comparar la descripció dels companys amb la pròpia 

els pot fer adonar-se dels errors i aprendre d’ells. 

En definitiva, treballar les competències transversals en cada una de les àrees 

curriculars i més concretament la competència lingüística ajuda als alumnes a 

millorar en les diferents àrees que hi intervenen  i tenen un coneixement més 

inclusiu dels diferents continguts i poden trobar una relació entre ells a la 

vegada que aprenen a desenvolupar les diferents competències de manera 

concreta i correcta en les diferents àrees curriculars. 
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ANNEX 1: GRUP A 

Cel rogent pluja o vent... 

Estem a la classe de 1er d'ESO, al tercer pis de l'Escola Pia Sant Antoni, i els 

alumnes, un cop acabada la classe es reuneixen per fer-la petar mentre no 

arriba el següent "profe"... 

- Déu n'hi dó, quina classe! Avui m'he avorrit com una ostra - es queixa el Toni 

fent un gran badall - M'he passat la classe mirant per la finestra. Us heu fixat en 

la nuvolada que arriba? Sembla que aquesta tarda plourà a bots i barrals. 

- Calla home! No siguis pesat, que aquesta tarda he quedat per anar a veure 

el Tintin en 3D amb les amigues!- diu la Fatema 

- Yo también me he fijado, ahora mismo las nubes están encima del Poble Sec 

y se aproximan hacia el barrio de Sant Antoni. Mira, mira! Seguro que vienen 

del mar - comenta el Roberto, que també s'ha avorrit a la classe. 

- Com pot ser que els núvols es transformin en aigua i caiguin? - diu el Toni, tot 

estranyat. 

- Ostres, Toni, no t'enteres de la pel.lícula. Els núvols no es "transformen" en 

aigua, sinó que són aigua!!- replica la Fatema. 

Sembla que ha començat un debat sobre la naturalesa dels núvols i d'on 

vénen. Anem a veure si aconseguim treure'n l'aigua clara. 

 

Observa la fotografia següent: 
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Fes una descripció d’allò que veus: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Un cop acabada la descripció, observa la fotografia atentament i anota els 

fenòmens atmosfèrics que pots observar-hi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Creus que hi ha més fenòmens atmosfèrics dels que surten a la fotografia? 

Quins? 

 

 

 

 

 

 

Què tenen en comú aquests fenòmens? 

 

 

 

 
 

Com creus que es formen els núvols? 
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ANNEX 1: GRUP B 

 

NOM: 

Descriu la imatge següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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ANNEX 2: GRUP A 

NOM: 

Llegeix atentament aquesta descripció: 

 

A la imatge podem observar un paisatge format per unes muntanyes,  un riu  i 

el sol. 

El sol, que  es troba a la part superior dreta de la imatge, és de color groc i 

brillant.  Les muntanyes  ocupen el fons de la imatge, a la  dreta, la muntanya 

està plena de vegetació de color verd. A la part esquerra hi ha dues 

muntanyes més, que estan nevades, en una d’elles hi ha un núvol on la 

precipitació és en forma de neu, i en l’altra la precipitació és en forma de 

pluja. El riu surt d’entre aquestes dues muntanyes i segueix el seu curs fins arribar 

a la part final on es forma un llac. A la meitat del riu hi ha un parell de 

cascades una mica separades entre sí, i al tram final del riu trobem tres pedres 

grosses de color gris. A la part esquerra del riu  la vegetació és de color verd, hi 

trobem alguns arbres de color verd clar i alguns d’un verd més fosc, també 

alguns arbusts que tenen fruits vermells. A la part dreta del riu podem veure-hi 

un parell de camps de conreu, sense conrear, i tres arbres molt a prop de la 

vora del riu, aquests arbres són diferents als de l’altre cantó del riu. Finalment, 

quan el riu desemboca al llac les vores són de pedra, de color marró. 

 

Un cop l’hagis llegit compara-la amb la que vas escriure al principi de la unitat. 

Hi trobes alguna diferència? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quins creus que són els elements més importants d’aquesta descripció? 
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Què hem de fer per escriure una bona descripció? 
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Un cop tots sabem com es fa una bona descripció, observa la 

imatge: 

 

 

 

1. Observar allò que volem descriure. 

 

2. Escollir les parts més importants d’allò que volem descriure: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Posa-hi ordre: 
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4. Redacta un esborrany de  la descripció de manera clara, coherent i amb el 

vocabulari adequat: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Un cop acabada, repassa-la i passa-la a net: 
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ANNEX 2: GRUP B 

 

NOM: 

Llegeix atentament aquesta descripció: 

 

En aquesta imatge podem observar un ocell intentant menjar-se un insecte, 

recolzat en una branca d’una arbre. El fons de la imatge és amb tons blaus, 

negres i verds. 

La branca, que està a la part inferior de la imatge, és robusta i d’un color 

marró. Té algunes fulles allargades de color verd fosc i unes flors grogues. 

L’ocell està agafat a la branques amb les potes que són de color negre 

L’ocell té el cap aixecat cap amunt amb un bec llarg i afilat de color negre, 

l’interior del bec però, és de color groc. El cos està recobert de plomes molt 

fines i suaus, que canvien de color  depenent de la part del cos. Les plomes del 

cap són d’un color blau fosc, tirant a negre, les del coll són de color groc, les 

des ales són de color vermell a la part superior i negres a la part inferior. La 

coloració de la resta del cos és blavosa, amb alguns tons verds. 

L’insecte es troba a la part superior de la imatge, és de color negre amb unes 

ralles blanques al mig del cos i té una espècie d’ales peludes. 

 

Un cop l’hagis llegit compara-la amb la que vas escriure al principi de la unitat. 

Hi trobes alguna diferència? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quins creus que són els elements més importants d’aquesta descripció? 
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Què hem de fer per escriure una bona descripció? 
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Un cop tots sabem com es fa una bona descripció, observa la 

imatge: 

 

 

 

1. Observar allò que volem descriure. 

 

2. Escollir les parts més importants d’allò que volem descriure: 
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3. Posa-hi ordre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Redacta un esborrany de  la descripció de manera clara, coherent i amb el 

vocabulari adequat: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Un cop acabada, repassa-la i passa-la a net: 
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ANNEX 3 GRUP A 

 

NOM: 

Recordes el que vam treballar sobre la descripció científica?  

Demostra que ho has après i descriu la següent imatge: 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



L’ús de la descripció a l’aula de ciències 

Marta Mèlich Mestre 
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ANNEX 3: GRUP B 

 NOM: 

Recordes el que vam treballar sobre la descripció científica?  

Demostra que ho has après i descriu la següent imatge: 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


