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Resum 
En el present treball de fi de màster es pretén tractar la importància i la 
necessitat de contextualitzar les activitats a l’aula si es vol perseguir un treball 
competencial i interdisciplinari per tal de que la significativitat de l’aprenentatge 
incrementi. 

Amb una primera aproximació teòrica es tractarà la contextualització i les 
experiències referents publicades en els darrers anys, així com es repassaran 
els trets de la normativa catalana vigent en educació que fan referència al tema 
d’investigació. 

Posteriorment es descriurà la mostra d’estudi i les seves característiques 
principals, a més a més d’exposar-ne els objectius de l’estudi i metodologia 
emprada durant la recerca. 

Aquest treball no només inclou la proposta didàctica en forma d’unitat didàctica 
dissenyada per a l’assignatura de Ciències Naturals (CN) de 1r d’ESO de 
l’escola Jesuïtes de Casp, sinó que també en mostra els resultats de la seva 
aplicació i reflexions finals des de la perspectiva i opinió de l’alumnat així com 
de l’experiència docent. 

 

Resumen 

En este Trabajo de final de master se pretende tratar la importancia y 
necesidad de contextualizar las actividades en el aula para perseguir un trabajo 
competencial e interdisciplinario que favorezca el incremento de la 
significatividad en el aprendizaje. 

Con una primera aproximación teórica se tratará la contextualización y las 
experiencias referentes publicadas en los últimos años, así como se repasaran  
las características de la normativa catalana vigente en educación con 
referencia al tema de investigación. 

Posteriormente se describirá la muestra de estudio y sus características 
principales, además de exponerse los objetivos de estudio y metodología 
utilizada durante la investigación. 

Este trabajo no sólo incluye la propuesta didáctica en forma de unidad didáctica 
diseñada para la asignatura de Ciencias Naturales (CN) de 1ºESO del colegio 
Jesuïtes de Casp. También muestra los resultados de su aplicación y 
reflexiones finales desde una perspectiva y opinión del alumnado e incluso de 
la experiencia docente. 
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Abstract 

In the following master thesis it is discussed the importance and necessity to 
use the context-based learning at class in order to pursue competency-based 
learning and interdisciplinarity. And as a result, it can increasingly turn into 
meaningful learning. 

There will be a first theoretical approach in context-based learning and the 
experiences published during the last years. Also, it will be mentioned some 
characteristics of Catalan education’s law related to the research topic. 

Secondly, it will be described the study sample and its main characteristics. 
Moreover, the main objectives of the research will be listed, and so the methods 
used in it. 

Finally, this work not only contains the didactic proposal designed for Natural 
Science at 1 ESO in Jesuïtes de Casp’s school, but also it shows the results of 
its application. Final reflections will be outlined from the students’ and the 
teacher’s perspective. 

Paraules clau 
 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

Contextualització Contextualización 
Context-based 

education 

Educació secundària Educación secundaria Secondary Education 

Rellevància de la ciència Relevancia de la ciencia Relevance of science 

Treball competencial Trabajo competencial 
Competency-based 

learning 

Interdisciplinarietat Interdisciplinariedad Interdisciplinarity 

Motivació Motivación Motivation 
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1. Introducció  

1.1. Breu descripció dels continguts del TFM 

El present TFM es divideix en 4 apartats principals: (1) a la introducció s’hi 
recull la situació del tema d’estudi dins la temàtica curricular i legislació 
educativa catalana, així com la justificació de l’estudi en relació amb les 
pràctiques al centre escolar. La temàtica es troba alhora fonamentada per una 
revisió de models i teories existents, i finalment es presenten els objectius 
generals i específics del treball. Posteriorment, (2) l’observació de l’aula 
concreta les característiques de la mostra, planteja la recerca ideada i descriu 
els instruments de recollida de dades. Tot seguit, en (3) el desenvolupament 
de la proposta didàctica i intervenció docent es descriu la proposta d’UD 
des d’una visió general i com esdevé la intervenció i quins resultats s’obtenen 
en la seva implementació. Finalment, (4) les conclusions i altres propostes 
ofereixen la discussió dels resultats obtinguts en relació al marc teòric estudiat, 
així com les conseqüents reflexions i possibles millores.  

 

1.2. Situació del tema en la globalitat de l’especialització cursada 

Durant l’actual especialització en l’ensenyament de les ciències naturals, he 
après com l’ensenyament s’ha d’orientar cada vegada més cap a una visió 
global. Les actuals directrius educatives persegueixen la programació educativa 
des d’un currículum orientat cap a l’ensenyament per competències i alhora 
amb un canvi substancial de la interdisciplinarietat cap al currículum integrat 
(DOGC, 2007). Aquestes dues condicions exigeixen una nova manera de 
pensar pel professorat, i sumen un valor afegit en les diferents propostes 
didàctiques. Ara bé, pedagògicament parlant, el treball a l’aula ha de ser 
emocionalment potent perquè pugui incidir positiva i eficaçment en l’alumnat 
(Coll, 2004). En conseqüència, cal considerar la contextualització com una 
bona eina didàctica per a la convergència dels anteriors factors. 

 

1.3. Justificació de les raons que han portat a escollir-lo 

Durant la primera part del Pràcticum vaig tenir l’oportunitat d’observar diferents 
classes, nivells educatius (ESO i Batxillerat) i metodologies didàctiques 
impartides per un ventall de professorat divers. D’entre tots els detalls que vaig 
anotar en el meu quadern em va cridar l’atenció un fet que es repetia en més 
d’una ocasió, els alumnes tenien seriosos problemes per utilitzar els conceptes 
apresos en una assignatura quan se’ls hi exigia des d’una altre. Hi havia una 
manca de connexió interdisciplinària generalitzada.  

A partir d’aquí, es va donar l’ocasió que començava un treball per projectes a 
2n d’ESO amb una durada de 7 dies. Els alumnes aturaven l’organització 
tradicional fragmentada per assignatures i passaven a treballar per grups 
cooperatius i d’experts des del punt de vista de “la qualitat de vida: època 
romana vs. actualitat”. Se’ls hi havia plantejat un context d’aprenentatge que 
combinaria les àrees de ciències naturals, socials, música, llengües, etc. per a 
orientar l’aprenentatge cap a un fi més global i no tant fragmentat. Tant els 
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inputs com els outputs d’aquella proposta didàctica eren un clar exemple del 
treball competencial i interdisciplinari. 

Per altra banda, durant l’observació del Batxillerat, vaig trobar d’allò més 
interessant la orientació contextualitzada de les assignatures de Química i 
Física. Però en canvi, en parlar-ho amb l’alumnat, criticaven el treball 
contextualitzat com una metodologia massa “desordenada” i poc estructurada. 

Davant les dues realitats mencionades, em vaig preguntar: per què no es podia 
començar a implantar la contextualització en l’àrea de ciències naturals en les 
primeres etapes de l’educació secundària obligatòria? I si l’alumnat de 
batxillerat hagués treballat prèviament a través de la contextualització, 
possiblement el seu grau d’escepticisme cap a aquesta metodologia no seria 
diferent? 

Per altra banda, el grau d’alfabetització científica a Espanya es situa segons els 
darrers informes PISA 2012, per sota de la mitjana de l’OCDE i sense millores 
(OCDE, 2012). Caldria plantejar un canvi de rumb. No s’hauria d’obviar que els 
objectius d’una intervenció didàctica han de concordar amb els criteris 
d’avaluació (Bennet et al, 2007). Cal tenir en compte que la majoria de centres 
encara treballen amb una orientació de l’educació força conceptual i tradicional. 
No seria convenient replantejar-se la metodologia cap a una aproximació de 
l’educació més competencial? D’aquesta manera possiblement s’afavoririen les 
pautes marcades per PISA (OCDE, 2013) i possiblement s’obtindria una millor 
qualificació.  

Per les raons esmentades, és necessari començar a recollir evidències de quin 
és l’impacte que té l’estudi de les ciències a través de la contextualització. Tot i 
que l’actual bibliografia ja parla de les adaptacions espanyoles al que respecten 
els projectes britànics com: Química Salters, Física Salters i Biologia Salters-
Nuffield (Caamaño, 2005), són poques les evidències en primeres etapes de 
l’ESO i a més a més des de l’àrea de ciències naturals. 

 

1.4. Descripció de les necessitats o oportunitats que es perceben per fer 

innovació i recerca en el tema escollit 

La necessitat d’adaptar l’educació als nous temps implica, al meu parer, 
començar a reorientar la ciències naturals de 1r cicle d’ESO cap a un 
enfocament globalitzat a través del context.  

Precisament en els primers cursos de l’educació secundària obligatòria, hi 
confereixen diferents necessitats. En primer lloc, (1) els alumnes procedents de 
la primària comencen un procés d’adaptació cap a una nova etapa educativa, i 
és doncs l’oportunitat perfecta per a treballar des dels inicis de l’ESO, a través 
d’una metodologia contextualitzada que permeti més fàcilment el treball 
competencial i interdisciplinari exigit a nivell curricular (DOGC, 2007). Alhora, 
(2) les tipologies d’alumnat són de caire molt divers (alumnat d’altes capacitats, 
alumnat menys acadèmic, diferents procedències – culturals, d’institut, etc.-) i 
cal per tant trobar aquell ritme de treball que s’adapti a les necessitats 
individuals de l’alumnat (Miras et al., 2004). Tenint en compte que aprendre 
implica construir significats nous sobre els continguts escolars i atribuir-los un 
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sentit (Coll, 2004), la contextualització esdevé un oportunitat metodològica 
idònia per a que gran part de l’alumnat es senti motivat (Caamaño, 2005).  

Tot i que en el centre escolar Jesuïtes de Casp, ja treballen la Química i la 
Física en context a partir del projecte presentat pel CESIRE, només es troba a 
Batxillerat. La incorporació progressiva del treball per projectes ja es dóna a 2n 
d’ESO trimestralment, i pel que fa 1r es realitzarà un projecte al tercer trimestre. 
Però, perquè no treballar amb una eina tant potent i des de l’àrea de ciències 
naturals quan tot just es comença l’educació secundària obligatòria? 

 

1.5. Relació del tema escollit amb el context de les pràctiques 

El tema escollit planteja la persecució d’un aprenentatge basat en la 
contextualització - context-based education- (King et al., 2012) per a 
l’ensenyament no tant purament conceptual i memorístic, sinó més aviat 
competencial. És pretén combinar un seguit de recursos que permetin a 
l’alumne connectar assignatures, a més a més de començar a iniciar-se en 
habilitats que els seran d’utilitat el dia de demà com a ciutadans. Aquest treball 
es pretén abordar des de l’alfabetització científica dels estudiants (Caamaño, 
2005). 

L’escola dels Jesuïtes de Casp no presenta una taxa elevada d’immigració ni 
tampoc alumnes amb conductes greument disruptives. L’ambient de treball és 
generalment molt bo i l’exigència acadèmica és elevada. Davant una realitat 
com l’existent, on la gestió d’aula està gratament superada en comparació amb 
d’altres centres, cal avançar cap a un esglaó superior i iniciar-se en l’aplicació 
de nous projectes d’innovació didàctica. És per això, que tal i com em van 
comentar, es pretén anar incorporant de forma seqüencial i en augment, el 
treball per projectes a primer cicle d’ESO.  

Davant aquesta realitat, el tema del TFM pretén aportar una evidència més cap 
a la utilitat que té un canvi metodològic com el plantejat.  

 

1.6. Situació del tema en la realitat i globalitat del context del sistema 

educatiu català 

El treball per competències i la interdisciplinarietat són termes prioritaris en el 
sistema educatiu català, tal i com declara la normativa vigent en educació 
secundària obligatòria, recollida en el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel 
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’educació secundària 
obligatòria, que fàcilment es poden incloure en una programació basada en la 
contextualització.  

En referència als objectius de l’etapa (article 3), tots convergeixen en una 
mateixa idea: educar cap al desenvolupament d’unes habilitats i competències 
bàsiques, i per tant amb una orientació cap al treball competencial. Tot i que 
són molts els punts (a-p) explicitats en l’article 3, es mostren aquells que més 
fàcilment s’assolirien en una proposta didàctica contextualitzada: 
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b) Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i 
cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i 
per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat. 

e) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el 
sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, 
prendre decisions i assumir responsabilitats. 

j) Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, 
especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i 
interpretar la informació amb sentit crític. 

l) Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats 
professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral. 

Tenint en compte que un context no és exclusiu d’una matèria, sinó que respon 
a un escenari complex d’ enfocament globalitzat, el treball interdisciplinari es 
veu reflectit: 

k) Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura 
en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar 
els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions. 

Si la interdisciplinarietat no és solament entesa com la combinació de les 
diferents disciplines científiques, sinó que també inclou elements o directament 
treballa el context a través d’una llengua estrangera (generalment l’anglès), es 
compleix també la persecució de: 

i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües 
estrangeres. 

Tot i que actualment la majoria de centres educatius presenten una 
organització de l’ensenyament per matèries, l’article 8 reforça el treball 
competencial i interdisciplinari: 

8.4. Les competències bàsiques es desenvoluparan en les diferents matèries i 
amb activitats de diferents graus de complexitat que comportin connexions entre 
continguts intradisciplinaris o de la pròpia matèria i interdisciplinaris o de les 
diverses matèries, i s’integraran les diferents experiències i aprenentatges dels 
alumnes. 

Per últim, en l’annex referent a les competències bàsiques (annex I), es 
reclama la coherència entre els plantejaments didàctics i el seu paper en la 
consecució de les competències bàsiques: 

“...cal contemplar dos grups de competències bàsiques: unes son les més 
transversals, que són la base del desenvolupament personal i les que 
construeixen el coneixement, entre les quals cal considerar les comunicatives per 
comprendre i expressar la realitat, les metodològiques, que activen l’aprenentatge, 
i les relatives al desenvolupament personal; i un segon grup, les més específiques, 
relacionades amb la cultura i la visió del món, que farà que les accions dels nois i 
noies siguin cada vegada més reflexives, crítiques i adequades”. 

És doncs una altra evidencia legal de com l’eina de la contextualització, uneix 
harmònicament les habilitats comunicatives i de comprensió i visió del món, ja 
que més fàcilment a través d’un escenari de partida els continguts a aprendre 
esdevenen significatius per a l’alumnat (Martí et al., 2004). 
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1.7. Models i teories relacionats amb la temàtica escollida 

La contextualització ha estat la tendència més utilitzada en innovació didàctica 
en els darrers 20 anys des de Primària fins a la Universitat, essent més present 
en educació secundària (Bennet et al., 2007). 

Contextualitzar la ciència és relacionar-la amb la vida quotidiana, actual i futura 
dels estudiants, i fer veure el seu interès per a les seves vides futures en els 
aspectes personal, professional i social (Caamaño, 2005). Es tracta de 
descriure circumstàncies que aportin significat a les paraules i frases i per tant 
siguin el punt de partida cap a una perspectiva més àmplia; tot i així sembla ser 
que la literatura no acaba d’estandarditzar-ne una única definició (King et al. 
2012). Es parla freqüentment de com el contingut curricular no pot ignorar la 
realitat de l’alumnat, on cal tenir en compte les seves vides i interessos i per tal 
de presentar els nous conceptes amb una rellevància justificada (Caamaño, 
2005; King et al. 2012). 

L’aprenentatge basat en la contextualització (context.based learning) s’ha 
desenvolupat durant les últimes dues dècades a través de diferents propostes: 
aprenentatge basat en projectes (project-based learning, PBL), educació 
científica basada en la indagació (inquiry-based science), així com l’enfocament 
ciència-tecnologia-societat o CTS (science-technology-society, STS).  

La contextualització pretén: (1) incrementar la motivació de l’alumnat, i al seu 
torn (2) millorar l’aprenentatge de conceptes científics. En referència a la 
motivació, es plantegen dues perspectives diferents: afavorir que aquells 
alumnes  amb menys interès per a la ciència es sentin més atrets per ella, i 
alhora, incrementar a poc a poc el nombre d’alumnes que després de l’etapa 
d’educació obligatòria vulguin continuar els seus estudis en l’àmbit científic. 
A més a més, partint de la base que la motivació podria millorar l’aprenentatge, 
es podria afavorir així l’aprenentatge de nous conceptes científics (Bennet et 
al., 2007).  

Malauradament, l’aprenentatge de la ciència basada en el context també 
presenta les seves limitacions: (a) els conceptes treballats corresponen a idees 
clau, atenent doncs a un nombre menor de conceptes que en la metodologia 
tradicional; (b) el treball del currículum en espiral implica una major 
fragmentació dels conceptes, (c) la creació i acord d’instruments de recollida de 
dades estandarditzats que permetin recollir evidència de la seva efectivitat és 
quelcom problemàtic ja que difícilment s’arriben a acords consensuats i 
l’avaluació en un context no tradicional depèn encara més de la tècnica 
concreta emprada, (d) a més a més, cada context pot tenir uns efectes 
diferents. No és pot obviar que la motivació i nivell de comprensió depenen de 
la temàtica del context, entre d’altres (Bennet et al., 2007 i Caamaño, 2005).  

Tenint en compte que el marc de referència internacional avalua la 
competència científica a través dels informes PISA (Programme for 
International Assessment Student) cada 3 anys, és d’allò més interessant 
conèixer quins són els 4 aspectes, interrelacionats entre ells, que seran objecte 
de valoració en el marc dels resultats PISA 2015: (a) contextos,  personal, 
local, nacional i de temàtica global, d’actualitat i històrics, que requereixin la 
comprensió de la ciència i la tecnologia; (b) coneixement dels fets, conceptes i 
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teories bàsiques del coneixement científic i tecnològic de de la vessant de 
continguts, procediments i epistemologia; (c) competències, habilitat per 
explicar fenòmens científicament, avaluant i dissenyant investigacions, i 
interpretant dades i evidència científica; i (d) actituds envers la ciència que 
denotin interès per ella, que valorin les aproximacions en investigació, i de ser 
possible amb una conscienciació pels problemes ambientals (Figura 1) (OCDE, 
2013). 

 

Figura 1. Aspectes del marc teòric en que es basa la valoració de 
l’alfabetització científica per a les proves PISA 2015 (OCDE, 2013). 

 

1.8. Breu revisió d’experiències desenvolupades en el mateix tema o temes 

afins, útils com a referent 

Bennet et al. (2007) elabora una exhaustiva revisió de 61 programes CTS 

internacionals (amb major proporció a Regne Unit, Holanda, EUA i Canadà) 

implantats durant 1980 - 2003; 41 d’ells entre edats d’11-16 i la resta entre 17-

18.  

Només 24/61 estudis utilitzen un grup control. Alhora, s’evidencia una gran 

limitació, els mètodes tradicionals són rarament comparables amb l’orientació 

CTS tenint en compte que tot i que persegueixin objectius semblants, aquests 

difereixen de manera significativa. 

La contextualització és disciplinària en aproximadament la meitat dels estudis: 

13 en Química, 10 en Física i 3 en Biologia; en contraposició a 35 estudis  de 

ciència en general. Cal dir que en general, són més els treballs contextualitzats 

en les àrees de química i de física, ja que aquestes dues matèries són 

tradicionalment les menys atractives per a l’alumnat. 

Les preguntes formulades investiguen principalment l’efecte del context en 

relació a: (1) major comprensió de la ciència, (2) millora de l’actitud envers 

aquesta; i per últim (3) diferències en l’efecte entre gènere, i (4) en les diferents 

capacitats intel·lectuals.  
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Pel que fa a la recollida de dades: 27 utilitzen tests, 27 qüestionaris oberts, 21 

escales d’acord/desacord (tipus escala de Likert), i 20 entrevistes. Realment la 

tipologia d’instruments és variada i equitativa. La majoria han recollit dades 

post-intervenció, i solament aquells estudis que també ho han fet també 

prèviament, han estat seleccionades com de gran qualitat.  

Finalment, pel que fa als resultats: 

 4/12 demostren una millora en la comprensió de conceptes científics.  

 Els resultats d’una avaluació són bons quan la tipologia d’examen 

s’adequa a la metodologia treballada a l’aula. 

  7/9 estudis basats en el context vs. l’actitud, parlen d’una millora en 

l’interès per la ciència escolar i/o ciència en general, essent 3 d’ells 

estadísticament significatius. Certament existeix molta evidència en la 

millora de la motivació per a la ciència escolar, però queden orfes les 

qüestions de la ciència general o de si més alumnes voldrien estudiar 

una carrera científica. 

 3/5 estudis presenten una evidència moderada de que amb la utilització 

del context, les diferències entre gènere es veuen reduïdes.  

Per últim, destacar la revisió de King et al. (2012) on entre 6 projectes 

contextualitzats, tots ells parlen de l’estudi del context i tres 

àrees: (1) rellevància dels continguts per a l’alumnat, (2) interès per a la ciència 

i (3) major comprensió dels conceptes. 

 

1.9. Objectiu general del treball i objectius específics 

 

Hipòtesis:  

“La contextualització és una estratègia per a la promoció del treball 

competencial i interdisciplinari, alhora que esdevé una eina imprescindible per 

acostar la ciència a l’interès i comprensió de l’alumnat”. 

Objectiu General:  

Quin impacte té l’aprenentatge de les ciències naturals a 1 d’ESO des d’una 

orientació basada en la contextualització? I fins a quin punt afavoreix el treball 

competencial i interdisciplinari? 
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Objectius Específics: 

1. Analitzar aquelles característiques de la UD que mitjançant la 

contextualització promouen l’ensenyament interdisciplinari i 

competencial. 

2. Caracteritzar quin grau de rellevància té pels alumnes el treball 

competencial i interdisciplinari al llarg de la UD. 

3. Detectar si els alumnes perceben el context com una eina que els ajuda 

a entendre millor la ciència. 

4. Detectar la dificultat que suposa als alumnes el treball competencial i 

interdisciplinari a partir d’una proposta didàctica contextualitzada. 

5. Identificar (per sexe i en el seu global) el grau de motivació que presenta 

l’estudi de les ciències naturals a partir de la contextualització. 

6. Relacionar si el context millora l’actitud dels alumnes envers la ciència 

escolar i/o ciència general, i fins i tot si podria afavorir que més alumnes 

escullin matèries optatives de ciències a 4t d’ESO. 

7. Reflexionar sobre possibles millores de la proposta didàctica plantejada, 

després d’haver-la aplicat, analitzat i havent estat valorada per l’alumnat. 
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2. Descripció de l’observació a l’aula 

2.1. Descripció i relació de les característiques socioafectives i 

psicoevolutives del grup 

La classe de 1r d’ESO B presenta un grup de 31 alumnes amb 3 casos de 

diversitat cultural d’origen asiàtic, on només una d’elles presenta dificultats de 

comprensió en algunes ocasions.  

La interacció de l’individu amb l’entorn constitueix el desenvolupament humà, i 

en aquest entorn més pròxim es poden definir els microsistemes com la família.  

Els alumnes del Jesuïtes de Casp provenen generalment de famílies de classe 

mitjana-alta, i amb un comportament en el col·lectiu generalment educat, el 

qual explicaria part de l’àrea social (López, 2009).  

La diversitat interindividual en l’àrea cognitiva no és exageradament gran. Sí 

que és cert que es troben alguns pols oposats, però la majoria de l’alumnat té 

un nivell cognitiu estàndard i adequat al nivell educatiu. Una d’elles ha estat 

diagnosticada com a “alta capacitat”, mentre que per altra banda un d’ells 

presenta greus mancances en l’hàbit de treball. I és al llarg de les diferents 

propostes didàctiques on es van evidenciant uns patrons d’intel·ligència o uns 

altres, en relació a les intel·ligències múltiples de Gardner (Perinat, 1997). 

Si ens fixem en l’àrea biològica, 14 nenes i 17 nens conviuen en una mateixa 

aula. En tractar-se del primer any d’educació secundària, els diferents graus de 

maduració personal són existents. Només algunes nenes presenten 

característiques morfològiques clares d’un inici puberal (López, 2009).  

La franja que separa la infància de l’adolescència es troba marcada sobretot en 

l’àrea emotiva dels alumnes (López, 2009). En la majoria dels seus comentaris 

i inquietuds es mostra un interès per descobrir allò conegut però encara des 

d’una mirada força innocent, a excepció de determinats casos amb un major 

grau de maduració personal.  

Podríem destacar-ne també les interseccions de les diferents àrees, sobretot a 

nivell cognitiu-biològic-emotiu els quals evolucionen en concordança en cada 

cas. Per exemple, el cas de l’alumne acadèmicament bo que denota un alt grau 

d’autoestima en les seves actuacions (Moreno, 2009). 

 

2.2. Justificació del plantejament d’exploració i recerca del tema escollit 

El poder dels contextos és molt important pel treball de les competències i la 
connexió entre diferents disciplines, és el punt de partida més proper a la vida 
real que envolta els estudiants, i és doncs un element molt interessant per a 
emprar com a eix d’una unitat didàctica, i així augmentar-ne la significativitat de 
l’aprenentatge.  
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2.3. Descripció de les pautes que s’han seguit i els instruments o tècniques 

utilitzades 

En el present estudi s’han emprat diferents instruments de recollida de dades: 

 Enquesta de valoració final: principal instrument. En format google 

forms, consta de 6 preguntes obertes (a-f) i 11 preguntes tancades 

(1-11). Les preguntes tancades situen la resposta en l’escala de Likert 

(1-5), essent l’1 “molt en desacord” i el 5 “molt d’acord” (veure Annex I). 

 Portafoli del pràcticum (“Dia a Dia”) 

Pel que fa a l’enquesta de valoració final, els alumnes van disposar de 30 

minuts de l’última sessió per a respondre detingudament a les diferents 

preguntes. En l’enquesta, primerament se’ls demanava respondre de forma 

oberta (contingut i nombre de caràcters lliures) a diferents qüestions 

plantejades (a-f). Un cop acabat, en la següent pàgina, havien de respondre 

fins a 11 preguntes tancades amb respostes de caràcter numèric (1-5 segons 

Likert) o bé múltiple opció (7 i 11). En general, no es buscava cap resposta 

concreta que fes referència a la temàtica dels vegetals. Tal i com se’ls va 

explicar en començar l’enquesta, es pretenia veure quina era la 

percepció/opinió sobre la contextualització com a recurs didàctic. És per això 

que ja se’ls va explicitar al principi que “el MasterChef i els vegetals” era un de 

molts exemples possibles. 

Pel que fa a les respostes obertes, es van agrupar en categories i 

subcategories creades a partir de les diferents respostes obtingudes, i 

posteriorment se’n va calcular el percentatge de respostes incloses en cada 

una. El resultat es mostra en taules. Per altra banda, les respostes tancades 

van ser tractades amb el programa d’Excel per a calcular-ne els percentatges i 

representar-les gràficament. D’aquí que els resultats es mostrin en gràfics de 

barres. 

Pel que fa al Portafoli es va incloure a diari, en format registre narratiu, la 

descripció de la classe i posteriors reflexions (resultats i anàlisi de les activitats; 

possibles millores). Aquestes dades han estat utilitzades de cara a les 

possibles millores. 

A continuació, la Taula 1 mostra quin ha estat el procés d’obtenció i recollida 

de la informació. 
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Taula 1. Metodologia de la recollida d’informació en funció dels objectius 
específics. Enquesta de valoració: preguntes obertes (a-f) i tancades (1-11) 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

INSTRUMENT 
DE 

RECOLLIDA 
PREGUNTA DEL QÜESTIONARI 

INTERDISCIPLINARIETAT I TREBALL COMPETENCIAL 

Objectiu 1: 
Analitzar aquelles 

característiques de 
la UD que 

mitjançant la 
contextualització 

promouen 
l’ensenyament 

interdisciplinari i 
competencial. 

 

ENQUESTA  
 

 
2- És INTERESSANT descobrir nous 

conceptes per mi mateix/a i compartir-ho amb 
els companys/es. 

 
7- A més a més de ciències naturals, hem 
treballat conceptes d'altres assignatures. 

QUINES? 
 

9- Només em fixo en les FALTES 
D'ORTOGRAFIA a la classe de català. A 

ciències naturals no cal. 
 

11- De les activitats que hem treballat, quines 
HABILITATS consideres que són ÚTILS pel 

teu futur? 
 

RELLEVÀNCIA 

Objectiu 2: 
Caracteritzar quin 
grau de rellevància 
té pels alumnes el  

treball competencial 
i interdisciplinari al 

llarg de la UD. 

ENQUESTA  
 

 
6- Gràcies al CONTEXT he vist que la 

CIÈNCIA està més lligada a la VIDA REAL del 
que pensava. 

 
8- Crec que NO té cap sentit barrejar 

conceptes de DIFERENTS ASSIGNATURES a 
la classe de ciències naturals. 

 

COMPRENSIÓ 

 
Objectiu 3: 
Detectar si els 

alumnes perceben 
el context com una 
eina que els ajuda a 

entendre millor la 
ciència. 

ENQUESTA 

 
4- Degut al CONTEXT, les classes són molt 

DESORDENADES, i NO m'ajuda a aprendre. 
 

5- He trobat a faltar la classe TRADICIONAL 
(el professor/a explica i jo prenc apunts). 

 

 
Objectiu 4: 

Detectar la dificultat 
que suposa el 

treball competencial 
i interdisciplinari a 

partir d’una 
proposta didàctica 
contextualitzada. 

 
 
 

ENQUESTA 

 
c) En la descoberta de l’ingredient vegetal que 
et va tocar, i durant l’última pràctica, què va ser 

el més DIFÍCIL ? 
 

3- Degut al CONTEXT, la teoria de ciències 
naturals és més DIFÍCIL. 

 
10- Em veig capaç d'estudiar ciències naturals 

en ANGLÈS. 
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MOTIVACIÓ 

Objectiu 5: 
Identificar  el grau 
de motivació que 

presenta l’estudi de 
les ciències naturals 

a partir de la 
contextualització. 

 

ENQUESTA 
 

 
Motivació per a tots (fins i tot els menys 

interessats): 
 

1- Gràcies al CONTEXT, estudiar ciències 
naturals MOTIVA més. 

 
a) Què ha estat el que t'ha AGRADAT més de 

tota la unitat dels vegetals? Per què? 
 

b) Què ha estat el que t'ha DESAGRADAT 
més de tota la unitat dels vegetals? Per què? 

 

Objectiu 6: 
Relacionar si el 
context millora 
l’actitud dels 

alumnes envers la 
ciència escolar i/o 
ciència general, i 
fins i tot si podria 
afavorir que més 
alumnes escullin 

matèries optatives 
de ciències a 4t 

d’ESO. 
 

ENQUESTA 

 
Motivació per seguir estudiant dins l’àmbit 

científic: 
 
 

e) Com creus que s’haurien de treballar les 
ciències naturals perquè T'AGRADESSIN 

més? 
 

f) A 4t d’ESO les ciències naturals són una 
matèria optativa. Si ho haguessis d’escollir 

ARA, les agafaries? Per què? 
 
 

REFLEXIÓ FINAL 

 
Objectiu 7: 

Reflexionar sobre 
possibles millores 

de la proposta 
didàctica plantejada, 
després d’haver-la 
aplicat, analitzat i 

havent estat 
valorada per 

l’alumnat. 
 

ENQUESTA 
 

 
d) Tens algun SUGGERIMENT per a millorar 

la unitat? 
 
 

PORTAFOLI 
Registres narratius del “Dia a dia” 
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3. Desenvolupament de la intervenció docent 

3.1. Descripció de la unitat didàctica 

La proposta didàctica aplicada a l’aula respon al temari del regne vegetal de 

Ciències Naturals de 1r d’ESO de l’escola Sagrat Cor de Jesús- Jesuïtes de 

Casp. 

Davant un temari força descriptiu i amb predisposició a ser memoritzat es va 

procurar donar-li una orientació fresca i innovadora tot contextualitzant-ho en 

base a un concurs televisió de gran ressò entre els adolescents més joves: 

“MasterChef Junior i els vegetals”, essent el MasterChef Junior la versió 

adolescent del concurs de cuina per a la cerca de nous talents. 

A través d’aquest escenari es creu poder assolir diferents finalitats: 

 Establir un context d’interès i proper a l’alumne que permeti justificar el 

seu aprenentatge en una àrea del coneixement. En aquest cas, per a 

esdevenir uns bons participants haurien de conèixer molt bé el món dels 

vegetals.  

 El format concurs no només era una bona eina motivadora, sinó que 

també els permetia jugar i compartir elements d’aprenentatge 

imprescindibles per la metacognició, com per exemple “Criteri per a 

esdevenir un bon participant” (llistat d’objectius d’aprenentatge). De la 

mateixa manera que en acabar cada sessió podien respondre una 

graella sobre l’assoliment dels objectius de la sessió. 

 Fomentar el treball individual i alhora en equip a través de la temàtica 

d’un concurs. Bé fos mitjançant el treball per grups d’experts o en equips 

en el treball de laboratori, es pretenia afavorir l’aprenentatge a partir de 

la interacció. 

 Convidar al treball per competències i possibilitar la introducció de la 

interdisciplinarietat en una unitat didàctica que podria haver estat 

excessivament descriptiva d’una sola matèria atenent els seus 

continguts. 

 I per últim, treballar diferents elements de la naturalesa de la ciència, des 

de la construcció del coneixement (per exemple, construcció d’un mapa 

conceptual a través de la observació), com també comparant el model 

amb la realitat. 

El context d’aprenentatge va ser presentat a l’alumnat el primer dia. Tots els 

alumnes van ser convidats mitjançant una carta a participar en la prova final en 

la qual haurien d’assolir un repte culinari: dissenyar per equips un plat original 

amb ingredients d’origen exclusivament vegetal. Per tal d’obtenir-ne uns bons 

resultats era necessària una bona formació en el regne vegetal, el qual lligava 

amb tot el temari que es desenvoluparia al llarg de les 10 sessions 

programades.  
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Els objectius d’aprenentatge eren presentats el primer dia de classe en format 

llistat (adjunt en el dossier de classe) com a “criteri del bon participant”. 

Mitjançant aquesta eina es pretenia donar a conèixer i, per tant, compartir les 

fites del procés d’ensenyament-aprenentatge del període de classes. Els 

alumnes aprendrien “què entenem per vegetal” i quines són les seves 

característiques principals, quina estructura presenten a nivell microscòpic 

(treballant el concepte de cèl·lula i la utilitat del microscopi) i macroscòpic (arrel, 

tija, fulles, flor, fruit, llavor). Alhora, es presentaria una de les classificacions 

generals del regne més acceptades: briòfits, pteridòfits i espermatòfits 

(gimnospermes i angiospermes), introduint l’eina dels mapes conceptuals per a 

comprendre com s’havia arribat a definir un criteri classificador. Tots aquests 

conceptes i procediments , quedarien justificats amb la necessitat de conèixer 

“quins grups de vegetals mengem i quins no tenen interès culinari”. Així doncs, 

es pretenia  que els alumnes reflexionessin, a través dels nous aprenentatges, 

sobre què aprofitem de cada vegetal, quins vegetals són comestibles o no, etc.  

Sabíem que l’alumnat ja havia estudiat prèviament el concepte de cèl·lula i la 

diferència entre vegetal i animal, així com les característiques generals dels 5 

regnes d’éssers vius. Coneixien ja la fotosíntesi i la respiració cel·lular, però 

encara no havien treballat amb profunditat el regne vegetal. Esperàvem trobar 

idees errònies com la inclusió dels bolets i d’algues dins del regne vegetal, 

idees com que les plantes fan la fotosíntesi mentre que els animals respiren, 

etc. Crèiem també que moltes de les qüestions en relació al “què mengem dels 

vegetals” podien afavorir el qüestionar-se el seu dia a dia, i plantejar-se dubtes 

que prèviament no s’haguessin preguntat (“les fruites i verdures més enllà de la 

botiga tenen una procedència i corresponen a una part concreta del vegetal, 

quina?”).  

La metodologia utilitzada incloïa 7 sessions a l’aula i 3 sessions pràctiques al 

laboratori. A excepció de la primera sessió pròpiament adscrita a la fase 

d’exploració d’idees prèvies generals, degut al caràcter tan descriptiu del 

temari, s’havien plantejat petits cicles didàctics per a cada sessió.  

A l’aula, els alumnes treballaven un dossier de classe entregat el primer dia i 

recollit el darrer per a ser avaluat. Cada classe s’impartia amb un suport 

powerpoint que posteriorment es penjava en el “sites” per a possibles consultes 

de l’alumnat. Les activitats plantejades eren molt diverses: treball individual i 

grupal (grup d’experts i cooperatiu), breu exposició individual amb coavaluació 

dels companys, lectura comprensiva, ús de mapa conceptual, etc. A les 

pràctiques experimentals, s’estimulava l’observació crítica, l’ús d’aparells com 

la lupa binocular i la bàscula. Així com en un parell de sessions es van incloure 

exercicis amb conceptes de matemàtiques i d’anglès per a fomentar ell treball 

interdisciplinari.   
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L’avaluació era de tipus formatiu incloent: dossier de classe (30 %), descoberta 

vegetal amb exposició oral (30 %), pràctiques (30 %) i actitud (10 %). Es va 

crear una rúbrica d’avaluació que desglossava i graduava tots els aspectes 

anteriorment esmentats, la qual havia estat també adjuntada en el dossier de 

classe per a possible consulta de l’alumnat. 

Finalment els alumnes crearien (opcionalment i a casa) per equips un plat amb 

5 ingredients vegetals a escollir pel tast organitzat el darrer dia de classe. Tot el 

procés i posada a punt s’hauria anat treballant durant la UD.  

 

3.2. Visió general de les sessions (activitats, materials i altres) 

Veure Annex II (apartat 2) 

3.3. Planificació temporal i recursos necessaris per a portar a terme la 

innovació plantejada 

La planificació temporal de les sessions es mostra a la Taula 2. 

Taula 2. Planificació temporal de la intervenció didàctica durant el 
Pràcticum II. S’indica l’horari de classe, el número de sessió (1a S, primera 
sessió) i si correspon a l’aula, laboratori o l’enquesta. 

FEBRER 

DLL DM DC DJ DV 

  17-febr 18-febr 19-febr 20-febr 

  
16-17h                       

(1a S- TEORIA)   
9-10h 

(2a S- TEORIA)   

23-febr 24-febr 25-febr 26-febr 27-febr 

15-17h                   
(3a S- LAB) 

16-17h                      
(4a S- TEORIA)   

9-10h 
(5a S- TEORIA)   

MARÇ 

02-març 03-març 04-març 05-març 06-març 

15-17h                            
(6a S- LAB) 

16-17h                           
(7a S- TEORIA)   

9-10h  
(8a S- TEORIA)   

09-març 10-març 11-març 12-març 13-març 

15-17h                      
(9a S- LAB)     

9-10h 
(10a S- ENQUESTA)   

 

Els recursos necessaris per a dur a terme la proposta d’innovació didàctica es 

troben especificats per sessió en el document de planificació didàctica de la UD 

(Annex II). 
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3.4. Descripció dels resultats obtinguts a partir de la implementació del 

recurs presentat 

Els resultats obtinguts a partir de l’aplicació de la proposta didàctica innovadora 

es mostren en forma de gràfic per a les preguntes tancades (PT), i en format 

graella per a la categorització de les preguntes obertes (PO). L’enunciat de 

cada pregunta es troba en el peu de figura o encapçalament de taula. 

La percepció de l’alumnat es mostra alhora classificada en funció de l’objectiu 

docent que es pretenia investigar. 

OBJECTIU 1: Analitzar aquelles característiques de la UD que mitjançant la 

contextualització promouen l’ensenyament interdisciplinari i competencial. 

 

Figura 2. PT(2): És interessant descobrir nous conceptes per mi mateix/a i 
compartir-ho amb els companys/es [Resposta Tancada]. 

La promoció del treball autònom i la presa de decisions és la competència 

transversal de caire personal reclamada a nivell curricular. Tot i que des de la 

visió docent s’hagi procurat treballar-ho a través de la UD, la Figura 2 mostra 

quina ha estat la sensació de l’alumnat. Un 83,34 % dels estudiants enquestats 

estan d’acord (46,47 %) o molt d’acord (36,67 %) que la descoberta de nous 

conceptes per un mateix/a, així com compartir-ho amb els altres és interessant. 

Només un 16,67 % no es posicionen i cap d’ells/es en té una opinió negativa.  

 

Figura 3. PT(7): A més a més de ciències naturals, hem treballat 
conceptes d’altres assignatures. Quines? [Resposta Tancada]. 



La contextualització, una estratègia per a la promoció de l’aprenentatge competencial i interdisciplinari  

22 
 

Tal i com s’ha descrit anteriorment en el document de programació de la UD, a 
través de la proposta didàctica plantejada es pretenia treballar principalment 
conceptes de matemàtiques, anglès i català per tal d’incloure 
interdisciplinarietat a la classe de ciències naturals. Tenint en compte que 
encara és una metodologia poc emprada en l’alumnat de la mostra, a través de 
l’enquesta s’ha investigat quines disciplines han estat capaços/es de percebre 
que havien treballat en el context d’aquesta UD, que pertany a l’àrea de 
ciències  (Figura 3). Les dues assignatures més clares han estat anglès (80 %) 
i matemàtiques (60 %). Seguidament, amb un 36,67 % han detectat conceptes 
d’història i només un 30 % han estat capaços de reconèixer contingut propi de 
l’àrea de català, amb el mateix pes que el de tecnologia (30 %). 

 

Figura 4. PT(9): Només em fixo en les faltes d’ortografia a la classe de 
català. A ciències naturals no cal [Resposta Tancada]. 

Anteriorment hem vist que la detecció de conceptes propis de l’assignatura de 

català tenia una baixa representació del 30 %. És interessant analitzar la 

resposta a una segona qüestió. La Figura 4 mostra que un 50 % dels 

estudiants estan molt en desacord (33,33 %) o en desacord (26,67 %) de que 

només calgui fixar-se en les faltes d’ortografia a classe de català. Ara bé, un 

33,33 % no es posiciona i un 6,67 % reconeix que es tracta d’una tasca pròpia 

de català, i per tant no inclosa dins l’àmbit de les CN. 

 

Figura 5. PT(11): De les activitats que hem treballat, quines habilitats 
consideres que són útils pel teu futur? [Resposta Tancada]. 
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Les activitats didàctiques plantejades en la UD han estat escollides i 

incorporades amb l’objectiu de treballar no solament continguts, sinó també 

procediments i actituds, en definitiva, competències transversals. La Figura 5 

mostra en quin grau els alumnes han trobat rellevant i útil pel seu futur les 

diferents activitats didàctiques treballades. 

Un 93,33 % consideren el treball en grup útil pel seu futur. Seguidament, amb 

un 76,67 % en ambdós casos, la importància rau en la cerca d’informació i 

l’exposició oral, pràcticament a un nivell similar al del treball de la creativitat 

(73,33 %). A continuació, un 63,33 % i 60 % valoren el treball de la 

conscienciació pel medi ambient i la salut i el treball de l’observació, 

respectivament. I per últim, aproximadament la meitat de la classe destaquen la 

importància dels mapes conceptuals (56,67 %) i les matemàtiques (50 %). 

 

OBJECTIU 2: Caracteritzar quin grau de rellevància té pels alumnes el treball 

competencial i interdisciplinari al llarg de la UD. 

 

Figura 6. PT(6): Gràcies al context he vist que la ciència està més lligada a 
la vida real del que pensava [Resposta Tancada]. 

Un dels múltiples factors pels quals podrien fer trontollar la motivació dels 

alumnes en l’estudi de les CN és la manca de connexió entre allò que s’aprèn a 

l’aula i allò que succeeix a la realitat. És per això, que a la Figura 6 es mostra 

com l’existència d’un context determinat a la UD ha ajudat a afavorir-ne la 

relació. Un 60 % dels estudiants estan d’acord (30 %) o molt d’acord (30 %) 

que l’existència d’un context ajuda a trobar rellevància a les classes de CN, 

mentre que un 33,33 % es mostra escèptic. Per altra banda, un 6,66 % estan 

en desacord (3,33 %) o molt en desacord (3,33 %) i per tant descartarien la 

hipòtesi. 
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Figura 7. PT(8): Crec que no té cap sentit barrejar conceptes de diferents 
assignatures a la classe de ciències naturals [Resposta Tancada]. 

Complementàriament a la qüestió anterior, també s’ha demanat als estudiants 

quina és el seu posicionament davant la inclusió de conceptes d’altres 

assignatures a la classe de ciències naturals (Figura 7). Aproximadament la 

meitat de la classe estan molt en desacord (33,33 %) o en desacord (26,67 %) 

amb que no té sentit treballar la interdisciplinarietat des de les CN. Un 33,33 % 

no es posicionen, i contràriament als resultats anteriors, un 6,67 % estan 

d’acord amb l’afirmació. 

 

OBJECTIU 3: Detectar si els alumnes perceben el context com una eina que els ajuda 

a entendre millor la ciència. 

 

 

Figura 8. PT(4): Degut al context, les classes són molt desordenades i no 
m’ajuda a aprendre [Resposta Tancada]. 

Tal i com ja s’ha descrit en el marc teòric, una metodologia com la 

contextualització podria suposar un classe caòtica per a l’alumnat. És per això 

que a la Figura 8 es veu reflectit què en pensa el grup-classe per al cas 

concret del “MasterChef Junior i els vegetals”. Un 76,66 % dels estudiants 

neguen haver-se trobat amb classes desordenades i un 13,33 % no es 

posiciona. Per altra banda, pràcticament el 10 % de la classe està d’acord 
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(6,67 %) o molt d’acord (3,33 %) en que la nova metodologia esdevé menys 

estructurada i per tant podria dificultar-ne l’aprenentatge. 

 

Figura 9. PT(5): He trobat a faltar la classe tradicional (el professor/a 
explica i jo prenc apunts) [Resposta Tancada]. 

Tenint en compte que un canvi no és sempre ben acceptat, s’ha demanat 

l’opinió dels estudiants respecte al canvi metodològic aplicat. Les classes 

competencials i interdisciplinàries es troben allunyades de les classes 

tradicions, purament transmissives. Així doncs, a la Figura 9 es pot veure 

fàcilment com 3/4 de la classe no han trobat a faltar el procediment de classe 

habitual. En el rang de la incertesa es situen un  16,67 % d’estudiants. I per 

últim, un 6,67 % està molt d’acord en que troba a faltar la classe habitual. 

 

OBJECTIU 4: Detectar la dificultat que suposa als alumnes el treball competencial i 

interdisciplinari a partir d’una proposta didàctica contextualitzada. 

 

Taula 3. PO(c): En la descoberta de l’ingredient vegetal que et va tocar, i 
durant l’última pràctica, què va ser el més difícil? [Resposta Oberta]. 

 

En un dels cicles d’aprenentatge de la UD es planteja la cerca individual 

d’informació d’un ingredient vegetal. Calia cercar un seguit de característiques, 

entre elles el nom científic i la seva classificació dins els espermatòfits 
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(gimnospermes i angiospermes). El resultat s’havia de presentar en format 

powerpoint i mitjançant una presentació oral a la resta dels companys/es. 

Posteriorment se’ls va demanar participar en una pràctica de laboratori 

interdisciplinària on haurien d’emprar conceptes d’anglès i matemàtiques, així 

com reconèixer les verdures i fruites “in vivo” que s’haurien vist prèviament a 

les exposicions de classe. 

En demanar de forma lliure (Taula 3) quina havia estat la principal dificultat 

d’aquest cicle d’aprenentatge pel qual es combinava el treball de les 

competències transversals així com la incorporació d’altres disciplines, els 

alumnes van respondre el següent: un 27,67% va trobar dificultats a l’hora de 

classificar angiosperma/gimnosperma, un 23,33 % van citar la cerca 

d’informació i el reconeixement de verdures/fruites. A continuació, amb un 10 % 

van destacar el nom científic com una complicació. En referència a la inclusió 

de disciplines, només van citar les matemàtiques i l’anglès, essent més difícil la 

primera amb un 13,33 % davant un 6,67 %. Per últim, va suposar una dificultat 

en el 6,67 % de la classe, l’exposició oral i el treball de la creativitat. Només un 

cas aïllat va parlar d’haver tingut problemes en enviar la tasca per correu 

electrònic. 

 

 

Figura 10. PT(3): Degut al context, la teoria de ciències naturals és més 
difícil [Resposta Tancada]. 

L’orientació de l’assignatura des d’una perspectiva contextualitzada genera una 

demanada cognitiva diferent a les classes habituals. És per això interessant 

detectar fins a quin punt la nova metodologia genera més dificultat a l’hora de 

treballar les ciències naturals. A la Figura 10 s’observa una resposta irregular 

pel que fa a la qüestió. Un 43,33 % dels enquestats estan molt en desacord 

(23,33 %) o en desacord (20 %) que la dificultat incrementa. L’escepticisme és 

prou pronunciat amb un 33,33 % dels alumnes, els quals no tenen una opinió 

clara. Per últim, és força elevat el percentatge d’adolescents (23,33 %) que 

estan d’acord (13,33 %) o molt d’acord (10 %) en que la presència de context 

incrementi la dificultat de les CN. 
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Figura 11. PT(10): Em veig capaç d’estudiar ciències naturals en anglès 
[Resposta Tancada]. 

Si la resposta anterior ja presentava un patró de resposta poc marcat, davant la 

qüestió de treballar les CN en anglès, les opinions són encara més variades 

(Figura 11). Un 26,67 % dels enquestats es veuen molt capaços (13,33 %) o 

capaços (13,33 %) d’estudiar l’assignatura en la llengua estrangera. Per contra, 

un 50 % consideren ser incapaços de seguir una classe d’aquestes 

característiques, un 23,33 % dels quals s’hi neguen per complet. Per altra són 

forces els alumnes (23,33 %) que dubten de la seva resposta. 

 

OBJECTIU 5: Identificar  el grau de motivació que presenta l’estudi de les ciències 

naturals a partir de la contextualització. 

 

Figura 12. PT(1): Gràcies al context, estudiar ciències naturals motiva més 
[Resposta Tancada]. 

La contextualització està pensada, en gran part, per afavorir la motivació de 

l’alumnat. Tenint en compte que la motivació està molt lligada a la diversitat de 

gènere, a la Figura 12 es mostra el grau de motivació que ha generat l’escenari 
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“MasterChef Junior” en el grup-classe de1r d’ESO B, separat per gènere 

femení (verd), masculí (blau) i global (taronja). 

Un 95 % dels enquestats consideren que gràcies al context estudiat les 

ciències naturals motiven més. Un 5 % no es posiciona ni a favor ni en contra, 

essent exclusivament gènere. Per altra banda, cal destacar les diferències 

entre noi i noia. Mentre que és clara la diferència entre les noies (65 % molt 

d’acord vs. 29 % d’acord), en els nois es valora per igual (molt d’acord i 

d’acord, 50 % en ambdós casos). 

 

Taula 4. PO(a): Què ha estat el que t’ha agradat més de tota la unitat dels 
vegetals? Per què? [Resposta Oberta]. 

 

 

Seguint indagant en com afecta la contextualització a la motivació, s’ha 

demanat obertament què havia estat el que més havia agradat de tota la UD. A 

la Taula 4 es recullen les respostes categoritzades per gènere. Entre el que 

més ha agradat, es situa de més a menys representació: l’exposició oral 

(27,67 %, sense diferències entre gènere), l’escenari del “MasterChef” 

(23,33 %, més anunciat pels nois), i la tercera pràctica  (20 %, amb el doble de 

representació femenina que masculina) la qual combinava experimentació i 

treball interdisciplinari. Seguidament es pot parlar de les pràctiques de 

laboratori en general (16,67 %); el treball en grup (13,33 %, més anomenat per 

les noies) i el dinamisme de les classes (13,33 %, amb més representació 

masculina). Un 10 % valora el suport material del dossier de classe, sobretot en 

el cas dels nois. Per últim, tot i que de forma minoritària, també s’esmenta la 

primera pràctica (6,67 %) amb la novetat de que era de tipus rotatori; i el treball 

de la creativitat i no examen en un 3,33 % en ambdós casos. 
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Taula 5. PO(b): Què ha estat el que t’ha desagradat més de tota la unitat 
dels vegetals? Per què? [Resposta Oberta]. 

 

En contrast a la pregunta precedent, també s’ha demanat l’opinió d’allò que 

més ha desagradat (Taula 5). Primerament cal destacar el 36,67 % dels 

alumnes que consideren haver gaudit de la UD en tot moment. Per altra banda, 

destaquen factors com: l’avorriment de la teoria (13,33 %) o bé l’existència d’un 

dossier de classe (10 %) –el qual denota posicions contradictòries dins els 

mateix grup-classe, ja que anteriorment s’havia esmentat com a positiu-. El 

treball de la creativitat no ha agradat en un 6,67 % amb representació 

exclusivament masculina, així com la tercera pràctica també amb un 6,67 % i la 

dificultat de la teoria (6,67 % amb representació femenina). 

Altres casos aïllats i puntuals (3,33 %)  són: context no real, pràctiques de 

laboratori, segona pràctica, i el poc ús de l’ordinador. 

 

OBJECTIU 6: Relacionar si el context millora l’actitud dels alumnes envers la ciència 

escolar i/o ciència general, i fins i tot si podria afavorir que més alumnes escullin 

matèries optatives de ciències a 4t d’ESO. 

 

No només és interessant detectar la motivació per les ciències en el transcurs 
del desenvolupament de l’assignatura, com s’estudiava en l’objectiu anterior. 
També és imprescindible obrir la mirada cap a conèixer quina és la motivació 
per a seguir formant-se en l’àmbit científic. 
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Taula 6. PO(e): Com creus que s’haurien de treballar les ciències naturals 

perquè t’agradessin més? [Resposta Oberta]. 

 

Per tal d’incrementar el nombre d’alumnes que vulguin seguir estudiant 
ciències, s’ha demanat als alumnes proposar quina seria la millor 
metodologia per a estudiar les CN. Amb un percentatge important (60 %) 
es destaca el plantejament de classes contextualitzades – moltes de les 
respostes fent referència al “MasterChef” i no tant a la contextualització en 
general, malgrat i que prèviament a l’enquesta de valoració els vaig 
recordar que un context podia ser qualsevol altre escenari-. Per altra 
banda, un 13,33 % suggereix el treball en grup i un 10 % parla de treballar 
a partir de jocs lúdics i divertits, és a dir, l’ús de la gamificació (ús de jocs).  

Altres casos aïllats (3,33 %) parlen de: exposicions orals, ús de 
fotocòpies, ús de l’ordinador, sense examen, o bé no ho saben o ja els hi 
agraden de per sí les ciències. 

Taula 7. PO(f): A 4t d’ESO les ciències naturals són una matèria optativa. 
Si ho haguessis d’escollir ara, les agafaries? Per què? [Resposta Oberta]. 

 

Per tal de mesurar indirectament la motivació intrínseca de l’alumnat per a 

l’aprenentatge de les CN, se’ls va plantejar demanar si escollirien l’optativa a 4t 

d’ESO. Un 36,66 % escolliria les CN (13,33 % per intenció d’estudiar una 

carrera científica o perquè són necessàries, i un 10 % per l’interès que 

generen). En canvi, un 46,67 % que no les escolliria, amb un 30 % per falta 
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d’interès i un 16,67 % per dificultat. Seria el cas de 5/30 alumnes que dubtarien 

de la seva decisió. 

Precisament en els dubtosos és allà on podem afavorir que la balança estigui a 

favor de l’estudi de la ciència. Són casos aïllats els arguments donats: 

dependria de les altres opcions formatives, del que vulguis estudiar de gran, del 

grau de diversió de les classes, el fet que hi hagués context o no, i per últim 

que es desenvolupessin amb assiduïtat al laboratori.  

 

OBJECTIU 7:  Reflexionar sobre possibles millores de la proposta didàctica 

plantejada, després d’haver-la aplicat i analitzat i havent estat valorada per 

l’alumnat. 
 

Taula 8. PO(f): Tens algun suggeriment per a millorar la unitat? [Resposta 
Oberta]. 

 

L’últim dels objectius, forma a més a més part de la reflexió final posterior a la 

intervenció en el centre. Per tal de conèixer més obertament quins canvis 

haguessin inclòs els alumnes en la programació presentada, se’ls ha convidat a 

citar aportacions que complementin la proposta didàctica (Taula 8). Cal dir que 

un 63,33 % aproven la UD en la seva totalitat, essent molt positiu, ja que 19/30 

alumnes responen “tot m’ha agradat”.  

Per altra banda, alguns dels alumnes aporten idees com: afavorir encara més 

el treball en grup, diversificar la teoria, fer menys ús de recursos materials com 

el dossier d’aula, estudiar més (el qual es plantejaria com a suggeriment del 

propi alumne), allargar la UD o bé organitzar una excursió. Aquesta última 

proposta, juntament amb la incorporació d’una activitat de síntesi (6,67 %) són 

d’allò més interessant en l’àmbit de crear un bon context a partir del qual 

treballar. 
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4. Conclusions i altres propostes 

4.1. Discussió dels resultats obtinguts en relació al marc teòric i estudis 

previs 

Els resultats obtinguts provenen pràcticament en la seva totalitat de l’enquesta 

de valoració contestada pels alumnes del grup-classe el darrer dia. Es tracta 

doncs d’una recollida de dades post-intervenció, tal i com també succeeix en la 

majoria d’experiències descrites en el marc teòric. Alhora, cal recordar que no 

existeix grup control. Tot i que la seva incorporació hagués proporcionat uns 

resultats de major qualitat, èticament no hagués estat correcte exposar només 

un grup-classe a una metodologia innovadora aparentment més motivacional. 

Per altra banda, comparar-ne els resultats amb aquells registrats d’altres UD 

més tradicionals no hagués resultat efectiu a nivell de comparativa. 

L’Objectiu 1 pretenia definir aquelles característiques de la UD que mitjançant 

la contextualització promovien l’ensenyament interdisciplinari i competencial. 

Primerament, en el document de la programació de la UD (Annex II) ja es 

poden detectar característiques relacionades amb el marc d’actuació de la 

metodologia PISA (OCDE, 2013). Es treballa: (1) context, essent el 

“MasterChef Junior” un concurs real i d’àmbit nacional que pot estimular en 

alguns alumnes l’àmbit personal; (2) treballa coneixement no només teòric, sinó 

també procedimental i actitudinal; (3) promou el treball competencial tot 

plantejant activitats incloses en menys o més mesura dins les competències 

transversals i les pròpies de l’assignatura de ciències naturals; i per últim, (4) 

promou l’actitud per investigar, tal i com es pot observar en el format de 

pràctiques de laboratori plantejades. 

Des de la visió de l’alumnat, la detecció de la interdisciplinarietat (DOGC, 2007) 

és encara una mica pobre a l’àrea de català, no només en el seu 

reconeixement sinó també en la necessitat percebuda a l’hora de vigilar 

l’ortografia. Podria ser que el català el tinguessin tan interioritzat com a llengua 

vehicular, a diferència de l’anglès, que no l’identifiquen com a instrument de 

comunicació. Per altra banda, és possible que relacionin el català 

exclusivament en termes de gramàtica, literatura, sintaxi, etc. Pel que fa a les 

matemàtiques, el resultat també podria millorar. Tot i que els càlculs 

matemàtics exigits en els canvis d’unitats de kg a g són força clars, també 

podria ser que fossin massa senzills com per a reconèixer que treballen les 

matemàtiques (de concepció dificultosa per a molts i amb una vessant més 

mecànica). Alhora, la interpretació d’una taula de dades reals, malgrat i 

treballar la competència matemàtica també pot trobar-se relacionat amb l’àrea 

d’història o socials degut al significat de les dades i no tant al seu valor 

numèric. Aquests resultats podrien explicar-se pel fet de que el grup-classe no 

ha estat mai habituat a treballar de forma interdisciplinària i per tant encara no 
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tenen el coneixement dispers. El qual justificaria la necessitat de programar 

activitats d’apropiació prèvies. 

En relació al treball competencial (DOGC, 2007) malgrat procurar treballar totes 

les competències transversals, la competència personal per la qual es 

persegueix l’autonomia i iniciativa personal es troba acceptada per la majoria 

de l’alumnat (83,34 %). La necessitat de descobrir per un mateix ja és propi de 

l’etapa en que es troben, l’adolescència. Al mateix temps, és molt notable la 

importància que generen les competències comunicatives. Consideren molt útil 

pel seu futur: la competència comunicativa lingüística i audiovisual -treball en 

equip (93,33 %) i exposició oral (76,67 %)-, la competència artística i cultural –

treball de la creativitat (73,33 %), i el tractament de la informació i competència 

digital -cerca d’informació (76,67 %)-. Tot seguit, es situarien les competències 

pròpies de l’assignatura: competència d’interacció amb el món físic –observació 

(60 %)- i competència social i ciutadana –conscienciació pel medi ambient/salut 

(63,33 %). Per últim, solament la meitat del grup-classe trobaria interessant 

treballar les competències metodològiques com: competència matemàtica (50 

%) i la competència d’aprendre a aprendre –mapa conceptual (56,67 %)-. 

Aquest escalat d’importàncies ens pot permetre doncs conèixer amb més 

seguretat quines competències cal promoure i quines ja presenten prou 

motivació intrínseca. Són precisament aquelles competències que els ajuden a 

sentir-se part d’un grup i a relacionar-se amb iguals les que agraden més.  

A la introducció s’ha parlat de com gràcies a la contextualització afecta 3 punts 

principals: la rellevància per les ciències, l’interès o motivació i la comprensió 

de nous conceptes (Bennet et al., 2007).  

L’Objectiu 2 pretenia comprovar si l’aprenentatge del regne vegetal a partir 

d’un context o plantejament inicial permetria als alumnes captar amb més 

facilitat la relació entre la ciència i la vida quotidiana, incrementant doncs la 

rellevància dels continguts de l’assignatura. En un 60 % la resposta ha estat 

afirmativa, i només un 6,66 % han negat trobar-hi alguna relació. Caldria veure 

si en un altre context el resultat seria d’aquestes magnituds. Cal tenir en 

compte que el “MasterChef” és per ells quelcom molt actual i de caire 

extraescolar i per tant fàcilment es pot associar a la vida quotidiana. Per altra 

banda, a l’inici de cada sessió s’han dedicat alguns minuts a parlar del context 

d’aplicació, discutint doncs la relació entre ciència i situació real. Seguint amb la 

rellevància i consonància amb el primer objectiu, només un 6,67 % consideren 

que no té sentit treballar la interdisciplinarietat, el qual és prou positiu. Hagués 

estat interessant conèixer el per què. Caldria veure si és degut a un increment 

de la dificultat. 

Un cop estudiada la rellevància que aporta la contextualització, és interessant 

conèixer si aquesta proposta innovadora suposa algun inconvenient en la 

comprensió de nous conceptes (Objectiu 3). Un 76,66 % no ho consideren 
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més desordenat, només ho fan un 10 %. Caldria destacar però que aquest 

resultat estaria altament relacionat en el fet que la temàtica de context és prou 

senzilla i el suport material proporcionat (dossier d’aula i powerpoints) ha 

permès als alumnes detectar perfectament el fil conductor de la unitat. Per altra 

banda, un 75% de la classe aproven aquesta metodologia, contràriament al 

6,66 % que prefereixen les classes tradicionals. Caldria veure si és el cas 

d’aquells alumnes més brillants, on generalment es senten còmodes en una 

zona ja coneguda i de confort. L’Objectiu 4 va una mica més enllà intentant 

conèixer les principals dificultats trobades. Cal dir que a excepció d’activitats 

més aviat competencials (cerca d’informació i observació al laboratori), les 

dificultats esmentades corresponen estrictament a certes activitats d’aula on 

calia emprar una terminologia més específica i encara desconeguda per a ells. 

En conseqüència, l’increment de la dificultat no és exclusivament deguda a la 

contextualització, sinó que en una classe tradicional també hagués pogut 

generar dubte. Cal tenir en compte que els alumnes tenen pocs referents i 

encara no tenen una opinió prou formada. A nivell numèric però podem afirmar 

que aproximadament el doble d’alumnes descarten un increment de dificultat 

per culpa de la contextualització (43,33 % vs. 23,33 %). Complementàriament, 

a les dues qüestions anteriors també es fa un sondeig sobre les capacitats del 

grup-classe per a seguir futures classes de CN en anglès. Tot i que l’escola 

dels Jesuïtes de Casp tingui un alumnat prou bo en nivell de llengua 

estrangera, només un 26,66 % afirmen de forma segura que serien capaços de 

seguir la classe en anglès. En les experiències trobades en la bibliografia, 

només 4/12 estudis poden afirmar que el context millori la comprensió de nous 

conceptes (Bennet et al., 2007), i en el nostre cas només caldria també veure si 

la percepció que en tenen els alumnes és real o no (per exemple, mitjançant un 

examen).  

Per últim, seguint amb les darreres publicacions sobre contextualització, 

aquesta permet incrementar clarament la motivació en dues vessants: (a) 

ajudar a aquells que se senten menys atrets per a la ciència, a trobar-s’hi més 

involucrats (Objectiu 5); el qual queda reflectit en un 95 % de l’alumnat 

afirmant que gràcies al context les classes motiven més; i per altra banda, (b) 

incrementant la quantitat d’alumnes que vulgui seguir amb una carrera 

científica (Objectiu 6), és per això que a poder escollir ciència com a matèria 

optativa a 4t d’ESO, només un 36,66 % dels alumnes ho elegirien, 

contràriament a un 46,67 % amb altres interessos. Tot i així, els alumnes 

semblen posar-se d’acord que les ciència s’haurien de treballar idealment: amb 

un context (60 %), en grup (13,33 %) i emprant la gamificació per a la síntesi de 

conceptes (10 %), entre d’altres. És també rellevant destacar aquelles activitats 

que han resultat menys atractives com: l’enfocament d’algunes classes més 

tradicionals, la teoria en general i la utilització, per a alguns, del dossier de 

classe. Els resultats en motivació han estat molt bons, tot i que també caldria 
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tenir en compte que qualsevol novetat i fugida de la rutina ja ajuda 

favorablement a aquest increment. 

Segons la bibliografia, més experiències (7/9) evidencien que la 

contextualització és una bona eina motivacional ja que millora l’actitud per la 

ciència escolar. Alhora, 3/5 estudis parlen de que gràcies a la contextualització, 

existeixen menys diferències motivacions segons el gènere 

(Bennet et al., 2007). En el nostre cas no s’observa una gran diferència entre 

nois i noies, ja que cap dels dos gèneres parla de la desmotivació a 

conseqüència del context, sinó el contrari. L’única diferència s’estableix en el 

percentatge d’aquells que estan molt d’acord o simplement d’acord amb 

l’afirmació. Tot i així la mostra d’alumnes és tant petita que no és pot valorar a 

nivell estadístic. 

En resum, sembla ser que el context concret del “MasterChef Junior i els 

vegetals” afavoreix la rellevància dels continguts de classe, ajuda a motivar 

l’alumnat  alhora que els dóna la sensació d’entendre-ho bé. Per altra banda, el 

treball competencial i interdisciplinari és ben acceptat per a gran part de 

l’alumnat. Tot i així, s’evidencia la necessitat d’adaptar-se a una nova 

metodologia com aquesta. 

 

4.2. Reflexió sobre altres temàtiques amb les que es pot connectar el propi 

treball 

El treball a partir del context es podria connectar amb molts altres àmbits o 

temàtiques, tants com contextos diferents hi ha. Ara bé, en tots ells es compleix 

quelcom, la promoció de la transferència. És a dir, aquella capacitat per la 

qual l’alumne no només és capaç de reproduir determinats coneixements, sinó 

que també els utilitza com a coneixements científics per a comprendre, 

analitzar, valorar i actuar en situacions molt diverses, i diferents a les 

treballades a l’aula, alhora imprevisibles (Sanmartí et al., 2011). 

Així doncs, l’ensenyament basat en el context pot ser una eina imprescindible 

per a fomentar la capacitat de transferència, ja que els alumnes aprenen des 

d’un bon principi que la informació i el coneixement no són el mateix. La simple 

memorització de la informació a la llarga no presenta tants avantatges com 

l’aprenentatge basat en la utilització d’un coneixement prèviament integrat. 

 

4.3. Reflexió final: suggeriments, valoració del procés, obstacles, feina 

realitzada i possibles canvis futurs 

A la bibliografia, ja s’han revisat algunes de les limitacions de la 

contextualització, però un cop presentats els resultats i discussió és certament 
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interessant analitzar com aquestes mancances (Bennet et al., 2007 i 

Caamaño, 2005) també s’han complert en l’experiència en el centre: 

- El treball contextualitzat requereix molt més temps que una classe 

magistral i de tipus transmissiva. Tot i que és cert que els conceptes es 

treballen amb més profunditat i per tant evitant en el màxim dels 

possibles la simple memorització, alhora, cal realitzar una prèvia 

selecció de conceptes. És materialment impossible tractar-ho tot i és per 

això que cal contemplar només la inclusió de conceptes clau. En la 

proposta exposada no ha estat així. Tenint en compte que partíem d’uns 

conceptes previs proporcionats per la professora del grup, es va idear 

una UD innovadora a partir de la contextualització respectant al màxim el 

contingut proporcionat. En conseqüència, en més d’una ocasió, la 

programació per a una sola classe era excessiva si es pretenia treballar 

en context, afavorint el treball competencial i en alguna ocasió 

interdisciplinari. És per això que de cara a noves programacions caldria 

reflexionar prèviament sobre la selecció del contingut a incorporar. 

- El treball a partir del context implica la fragmentació de conceptes que 

generalment tornen a aparèixer en altres cursos i/o assignatures, de 

manera que afavoreix el currículum en espiral. Ara bé, per a que 

realment sigui efectiu caldria coordinar molt bé els continguts i el grau 

de profunditat entre tots els professors de ciències de secundària. El 

qual implica no només un canvi metodològic dins l’aula sinó també un 

rigor més estricte entre l’equip de professorat. 

- Les dades obtingudes i comentades en els resultats no són tant els 

resultats acadèmics sinó la percepció de l’alumnat. Com a instrument 

de recollida de dades s’ha utilitzat una enquesta de disseny propi i 

rarament seria útil en un altre grup-classe i situació. Es confirma doncs 

un dels altres inconvenients, no disposem d’un instrument 

estandarditzat. 

- Per últim, cada context és un món, és a dir, cal tenir en compte que els 

resultats no només depenen del grup-classe, del centre, del docent, sinó 

també de la temàtica i molts altres factors. En l’experiència viscuda, el 

context del “MasterChef” ha resultat ser rellevant per l’alumnat. Podríem 

trobar-ne una justificació en el fet que ells han estat els protagonistes 

d’un procés amb interès personal, social o vocacional. Els estudiants, 

des d’una perspectiva personal, necessiten entendre el comportament 

dels experts a la societat. Per aquest motiu, en el desenvolupament d’un 

rol similar al quotidià poden interpretar millor les raons de la seva acció 

(Stuckey et al., 2013). 

- Així doncs es fa difícil extrapolar qualsevol conclusió fora dels límits en 

que ha estat estudiada. 
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Per altra banda, caldria tenir en compte alguns dels suggeriments (Objectiu7) 

proposats pel mateix alumnat per tal de millorar futures UD: entre d’altres, 

destacar la incorporació d’una sortida fora del centre o bé dedicar una sessió a 

la síntesi dels conceptes. A nivell de millora, també caldria plantejar una nova 

activitat d’aplicació (si es disposés de més temps) en la qual els alumnes 

haguessin d’utilitzar el coneixement après i així comprovar-ne el grau de 

comprensió real, evitant així uns resultats obtinguts exclusivament a partir de la 

percepció de l’alumne. 

 

4.4. Conclusions finals 

A partir del TFM presentat se’n poden extreure les següents conclusions finals: 

 El concurs “MasterChef Junior i els vegetals” ha estat un bon context 

com a fil conductor per a l’aprenentatge de les idees clau del regne 

vegetal des d’una visió global, combinant coherentment conceptes de 

Ciències Naturals, Anglès, Català i Matemàtiques; afavorint així la 

interdisciplinarietat. Per altra banda, les activitats tant teòriques com 

experimentals han permès treballar dins l’àmbit competencial, essent les 

competències comunicatives les més acceptades per l’alumnat. 

 Tot i que gran part dels alumnes han reconegut la rellevància amb que 

ha estat plantejada la proposta, encara es detecta una opinió poc 

formada tenint en compte que es tracta d’una novetat per a ells/es. 

 El context plantejat no ha suposat una dificultat afegida en la comprensió 

del regne vegetal.  

 La meitat de la classe no escolliria ciències com a optativa de 4t d’ESO 

degut a altres interessos personals. Tot i així, un 95 % de l’alumnat, 

independentment del gènere, ha estat motivat o molt motivat per 

aprendre a partir de la proposta contextualitzada.  

 Per últim, seria interessant incorporar noves activitats d’aplicació del 

coneixement, de síntesi i a ser possible una sortida fora del centre 

escolar. 

En definitiva, malgrat que existeixin algunes limitacions, cal contemplar que cap 

pràctica educativa es troba exempta d’alguna mancança, això sí, s’ha de tendir 

a la seva minimització. Alhora, cal tenir en compte que qualsevol innovació 

didàctica requereix el seu procés d’adaptació per part de tots (alumnes, 

docents, centres i famílies). És per això, que gràcies a aquests resultats 

preliminars es pot obrir un nou horitzó per explorar, aplicar i sobretot 

reflexionar. En definitiva, el paper reflexiu del professor és imprescindible en 

qualsevol innovació en educació.  
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Annex II. Planificació de la unitat didàctica 

1.Presentació. 

A continuació es mostra la proposta d’unitat didàctica per a 1r d’ESO pensada per a treballar el 

tema del “regne vegetal” a l’escola Sagrat Cor de Jesús- Jesuïtes de Casp. 

Davant un temari força descriptiu i amb predisposició a ser memoritzat s’ha procurat donar-li 

una orientació fresca i innovadora tot contextualitzant-ho en base a un concurs televisió de 

gran ressò entre els adolescents més joves. El MasterChef Junior és la versió adolescent del 

concurs de cuina per a la cerca de nous talents. És per això que es presentarà a l’alumnat un 

context de concurs. Tots els alumnes seran convidats a participar en la prova final en la qual 

hauran d’assolir un repte culinari: dissenyar per equips un plat original amb ingredients 

d’origen exclusivament vegetal. Per tal d’obtenir-ne un bon resultats serà necessària una bona 

formació en el regne vegetal que es desenvoluparà al llarg de les 10 sessions programades.  

Els objectius d’aprenentatge seran presentats el primer dia de classe en format llistat (adjunt 

en el dossier de classe) com a “criteri del bon participant”. Mitjançant aquesta eina pretenem 

donar a conèixer i per tant compartir les fites del procés d’ensenyament-aprenentatge del 

període de classes. Els alumnes aprendran què entenem per vegetal i quines són les seves 

característiques principals, quina estructura presenten a nivell microscòpic (treballant el 

concepte de cèl·lula i la utilitat del microscopi) i macroscòpic (arrel, tija, fulles, flor, fruit, 

llavor). Alhora es presentarà una de les classificacions generals del regne més acceptades: 

briòfits, pteridòfits i espermatòfits (gimnospermes i angiospermes), introduint l’eina dels 

mapes conceptuals per a comprendre com s’ha arribat a definir un criteri classificador. Tots 

aquests conceptes i procediments , quedaran justificats amb la necessitat de conèixer “quins 

grups de vegetals mengem i quins no tenen interès culinari”. Es pretén que els alumnes 

reflexionin, a través dels nous aprenentatges, sobre què aprofitem de cada vegetal, quins 

vegetals són comestibles o no, etc.  

Sabem que l’alumnat ja ha estudiat prèviament el concepte de cèl·lula i la diferència entre 

vegetal i animal, així com les característiques generals dels 5 regnes d’éssers vius. Coneixen ja 

la fotosíntesi i la respiració cel·lular, però encara no han treballat amb profunditat el regne 

vegetal. Esperem trobar idees errònies com la inclusió dels bolets i d’algues dins del regne 

vegetal, idees com que les plantes fan la fotosíntesi mentre que els animals respiren, etc. 

Creiem també que moltes de les qüestions en relació al “què mengem dels vegetals” poden 

afavorir a qüestionar-se el seu dia a dia, i plantejar-se dubtes que prèviament no s’haguessin 

plantejat (les fruites i verdures més enllà de la botiga tenen una procedència i corresponen a 

una part concreta del vegetal, quina?).  

La metodologia que s’utilitzarà inclou 7 sessions teòriques (aula) i 3 sessions pràctiques 

(laboratori). A excepció de la primera sessió pròpiament adscrita a la fase d’exploració d’idees 

prèvies generals, degut al caràcter tan descriptiu del temari, hem plantejat petits cicles 

didàctics per a cada sessió. A l’aula, els alumnes treballaran damunt un dossier de classe que 

s’entregarà el primer dia i es recollirà al final per a ser avaluat. Cada classe presentarà un 

suport powerpoint que posteriorment es penjarà en el “sites” per a possibles consultes de 

l’alumnat. Les activitats plantejades seran molt diverses: treball individual i grupal (grup 

d’experts i cooperatiu), breu exposició individual amb coavaluació dels companys, lectura 



La contextualització, una estratègia per a la promoció de l’aprenentatge competencial i interdisciplinari  

45 
 

comprensiva, ús de mapa conceptual, etc. A pràctiques, s’estimularà l’observació crítica, l’ús 

d’aparells com la lupa binocular i la bàscula. En un parell de sessions s’inclouran també 

conceptes de matemàtiques i d’anglès pel treball interdisciplinar.   

L’avaluació serà de tipus formatiu incloent: dossier de classe (30 %), descoberta vegetal amb 

exposició oral (30 %), pràctiques (30 %) i actitud (10 %). S’ha creat una rúbrica d’avaluació que 

desglossa i gradua tots els aspectes anteriorment esmentats, la qual ha estat també adjuntada 

en el dossier de classe per a possible consulta de l’alumnat. 

Finalment els alumnes crearan (opcionalment i a casa) per equips un plat amb 5 ingredients 

vegetals a escollir que podran portar (opcionalment) el darrer dia de classe per a poder-ne fer 

un tast entre els companys/es. Tot el procés i posada a punt s’haurà anat treballant durant la 

UD. Fins i tot, existeix la possibilitat (en funció de quina sigui la resposta de l’alumnat, de 

Potser podríem fins i tot puntuar positivament aquells que s’hi animin (ho valorarem en funció 

de la resposta generalitzada).  

Aquesta unitat serà alhora una eina molt útil per a recollir les dades del cicle de recerca-acció 

de l’assignatura d’Innovació i Recerca Didàctica, així com el Treball de Fi de Màster d’un de 

nosaltres en els quals s’estudiarà com la resolució de problemes interdisciplinars pot afavorir 

un coneixement més integrat. 

2. Programació de la unitat didàctica. 

2.1. Cicle, nivell,  matèria i altres aspectes generals 

La unitat didàctica es situa a primer cicle d’ESO, concretament a 1r d’ESO, en l’assignatura de 

Ciències Naturals del centre escolar Sagrat Cor de Jesús-Jesuïtes de Casp. 

El primer curs d’ESO presenta 3 línies (A, B i C), el qual ens permet desenvolupar i aplicar la 

unitat didàctica per separat. El grup A té 29 alumnes i el B en té 31. 

Les ciències naturals de 1r d’ESO corresponen a 3 hores lectives setmanals, essent 2 hores 

teòriques en grup-classe a l’aula habitual, i 1 hora al laboratori on els alumnes queden 

desdoblats en 2 grups. L’horari queda repartit entre matins i tardes i les sessions queden 

distribuïdes tal i com mostra en la següent taula: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Grup A 
(Guillem) 

11-12h LAB: 
11-12h 
i 12-13h 

  16-17h 

Grup B 
(Emma) 

LAB: 
15-16h i 
16-17h 

16-17 h  9-10h  

 

2.2. Context 

2.2.1. D’aprenentatge 

Tota la unitat didàctica parteix d’un mateix escenari. El primer dia de classe, els alumnes 

rebran una carta d’invitació per a participar en el concurs MasterChef Junior, que és força 
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popular entre els nens/es de 12-13 anys i altres. En aquesta carta, el jurat del concurs culinari 

els demanarà la seva col·laboració. Com a futurs candidats, se’ls demanarà participar en una 

prova de selecció final per la qual hauran de preparar en equips de 4-5 un plat amb ingredients 

d’origen exclusivament vegetal. Com en totes les proves del concurs a vegades hi ha sorpreses, 

i en aquest cas ho seran els convidats del tast de plats, els quals decidiran l’equip guanyador. 

Ara bé, la dificultat estarà en la procedència d’aquest públic. El jurat del programa haurà 

convidat una classe de 30 alumnes d’una escola d’Anglaterra el dia de la prova per tal de que 

ajudin en les votacions dels futurs participants. 

A través d’aquest escenari creiem poder assolir diferents finalitats: 

I) Establir un context d’interès i proper a l’alumne que permeti justificar el seu 

aprenentatge en una àrea del coneixement. En aquest cas, per a esdevenir uns bons 

participants hauran de conèixer molt bé el món dels vegetals.  

II) El format concurs no és només una bona eina motivadora, sinó que també permet 

jugar i compartir elements d’aprenentatge imprescindibles per la metacognició. Per 

exemple, en la primera sessió es pretén compartir el llistat d’objectius d’aprenentatge, 

el qual és anomenat com “ Criteri per a esdevenir un bon participant”. Al mateix temps 

no poden perdre’s pel camí i és per això que se’ls hi ofereix una eina d’autoregulació 

de l’aprenentatge en finalitzar cada sessió. 

III) Fomentar el treball individual i alhora en equip a través de la temàtica d’un concurs. 

Bé sigui mitjançant el treball per grups d’experts o en equips en el treball de 

laboratori, es pretén afavorir l’aprenentatge a partir de la interacció. 

IV) Per últim també convida al treball per competències i possibilita la introducció de la 

interdisciplinarietat en una unitat que podria ser excessivament descriptiva d’una sola 

matèria atenent els seus continguts. 

V) Per últim, es treballen diferents elements de la naturalesa de la ciència, des de la 

construcció del coneixement (per exemple, construcció d’un mapa conceptual a través 

de la observació), com també comparant el model amb la realitat. 

2.2.2. D’aplicació 

Cada sessió serà presentada amb un suport de powerpoint, on abans d’iniciar-ne les 

explicacions i activitats pròpies de la disciplina de Ciències Naturals, es destinaran un màxim de 

5 minuts per a situar-se en l’escenari de partida.  

Cada sessió partirà d’unes premisses dictades pel jurat del concurs que coincidiran amb els 

objectius d’aprenentatge proposats per aquell dia. D’aquesta manera, es pretén explicitar-ne 

els objectius als alumnes, tenint en compte que en acabar la sessió ells mateixos hauran de 

respondre de manera molt simple, si creuen haver-ho assolit o no i quins dubtes els hi poden 

haver quedat. (“No poden arribar al final amb dubtes ja que podrien perdre oportunitats de 

ser seleccionats.”)  
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Cada sessió constituirà un petit context d’aplicació: 

 Contingut de la sessió Context d’aplicació 

1 Invitació al programa i 
Idees prèvies dels vegetals 

Molt important per saber cap on avançaran les 
classes de les properes sessions. Han de 
conèixer el requisit imprescindible de la prova 
de selecció de participants: “cuinar 
exclusivament amb productes vegetals”. 

2 Estructura cel·lular El jurat del programa és tan estricte i rigorós 
que s’endurà mostres dels ingredients emprats 
en la prova de selecció per tal de comprovar-ne 
microscòpicament el seu origen vegetal. 

3 
(LAB) 

Estructura vegetal (vasos 
conductors i òrgans vegetals) 

La prova de selecció serà tan completa que 
seran els mateixos candidats els qui aniran a 
buscar els ingredients necessaris a l’hort 
(evidentment es planteja el cas hipotètic). 
Caldrà agafar un fruit, una arrel...? Ja saben com 
és i on es troba? 

4 Classificació dels vegetals.  
Briòfits i Pteridòfits (I) 

La necessitat de classificar és imprescindible  per 
a entendre’s amb la resta de companys i ser més 
eficients el dia de la prova (de la mateixa 
manera que els científics sistematitzen el 
coneixement). Tot seguit, l’estudi de briòfits i 
pteridòfits s’introdueix en el context d’aquells 
vegetals que no són comestibles. 

5 Espermatòfits +  
Presentació TASCA INVIDIDUAL 
AVALUABLE (powerpoint) 

Passem a conèixer el grup de vegetals d’interès 
en el món de la cuina.  
Alhora cadascú es responsabilitzarà d’investigar 
un ingredient per conèixer millor de quins 
productes disposa l’hort del MasterChef Junior. 

6 
(LAB) 

Briòfits i Pteridòfits (II) Pràctica d’observació de molses i falgueres. Cal 
reconèixer quines plantes NO podran utilitzar 
pels seus plats.  

7 Gimnospermes i Angiospermes 
(I) 
+ Presentacions 

Passem a conèixer el grup de vegetals d’interès 
en el món de la cuina. Alhora cadascú s’haurà 
responsabilitzat d’investigar un ingredient per 
conèixer millor de quins productes disposa 
l’hort del MasterChef Junior i els presentarà a la 
resta de participants. 

8 Gimnospermes i Angiospermes 
(II) 
+ Presentacions 

9 
(LAB) 

Aplicació de conceptes apresos 
en un cas interdisciplinar 
(preparació de la prova final) 

Tot pràcticament a punt! Ja hem arribat al final i 
abans de cuinar caldrà redactar la fitxa 
d’elaboració: quins ingredients utilitzarem? 
Quantitats? Com es diuen en anglès? 

10 Enquesta de valoració (UD + 
IRE) 
+ Tast de plats (opcional de 
l’equip) 

Ens han demanat la nostra opinió! Caldrà 
respondre l’enquesta. I per tots aquells grups 
voluntaris que hagin preparat el plat a tastar 
s’organitzarà un petit tast a l’aula. 

2.3. Treball per competències 

La diversitat i tipologia d’activitats presentades en aquesta unitat pretén afavorir el treball 

competencial en major o menor mesura. 
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2.3.1. Competències bàsiques 

Competències TRANSVERSALS:  

Comunicatives 

1. Competència comunicativa lingüística i 
audiovisual 

Treball en parelles, per grup d’experts, 
exposició oral, elaboració d’un powerpoint. 

2. Competències artística i cultural Elaboració d’un powerpoint per a transmetre 
una informació determinada, creació 
(redacció) d’una recepta inventada. 

3.Tractament de la informació i competència 
digital 

Ús dels ordinadors per a la cerca 
d’informació, tractament de la informació 
amb programes de l’Office. 

Metodològiques 

4. Competència matemàtica Interpretacions de taules de dades, càlcul de 
quantitats necessàries per elaborar les 
receptes tenint en compte un volum de 30 
comensals, utilització d’unitats de mesura i 
canvi d’unitats (g a kg o al revés). 

5. Competència d'aprendre a aprendre Fer-se preguntes, imaginar-se respostes, 
autoregular-se (objectius d’aprenentatge en 
format graella per completar si s’ha assolit o 
no i si han quedat dubtes). 
 
 

Personals 

6. Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

Treball per grup d’experts on cada un té un 
rol i per tant ha de demostrar una certa 
iniciativa. També se’ls hi encomana tasques 
individuals (presentació de l’ingredient). 

 

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:  

7. Competència en el coneixement i la 
interacció amb el món físic  
 

Estudiar els vegetals des d’una visió aplicada 
al seu entorn: conèixer els grans grups de 
vegetals i si tenen o no valor culinari. 
Aprendran a reconèixer quines són les parts 
d’interès per a l’home en l’àmbit de 
l’alimentació, identificar quina és la 
producció agrària de Catalunya, etc. 

8. Competència social i ciutadana El treball per grup d’experts fomenta el 
respecte cap als altres, una organització 
democràtica i participativa, etc. 

 

2.3.2. Competències específiques de l’assignatura 

Indagació de fenòmens naturals i de la vida 
quotidiana 
 
 

Hauran de descobrir el món vegetal en 
diferents activitats on ells seran els principals 
promotors del coneixement. Per exemple, 
serà cada alumne qui aportarà informació 
que haurà investigat de l’ingredient vegetal 
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que li haurà estat assignat. Durant les 
pràctiques al laboratori també hauran de 
treballar en gran part la observació i la relació 
de característiques i funcions, etc. 

Medi ambient 
 

Respectaran millor el seu entorn si comencen 
per un bon coneixement i conscienciació del 
mateix. 

Salut 
 

Prendran consciència d’aliments vegetals 
propis del dia a dia, els quals són la base 
d’una dieta equilibrada. 

2.4. Objectius d’aprenentatge 

 

Sessió 1 

1. Recordar que el regne vegetal forma part dels éssers vius. 

2. Identificar les principals característiques dels vegetals. 

Sessió 2 

3. Reconèixer la utilitat del microscopi òptic per visualitzar l’estructura cel·lular. 

4. Identificar la diferència entre cèl·lula animal i vegetal. 

5. Explicar la cèl·lula vegetal amb tots els seus orgànuls i funcions a través d’un model. 

Sessió 3 (LAB) 

6. Reconèixer la presència de vasos conductors en la tija d’api i relacionar-ho amb la 

importància per a la distribució de la saba bruta i la saba elaborada de les plantes. 

7. Distingir els òrgans d’una planta i atribuir-ne una funció principal segons les 

característiques observades. 

8. Utilitzar el microscopi per a la visualització de cloroplasts en les fulles de lliri. 

9. Utilitzar la lupa binocular (o electrònica) per a dibuixar una flor hermafrodita. 

10. Respectar el material de laboratori i mantenir un comportament de treball adequat. 

Sessió 4 

11. Classificar les plantes mitjançant l’observació d’imatges i un mapa conceptual. 

12. Treballar adequadament per grup d’experts i cooperatiu. 

13. Entendre l’estructura i la reproducció dels briòfits i els pteridòfits. 

14. Aplicar els coneixements de molses i falgueres per a resoldre un problema proposat 

(identificació de plantes segons les característiques estructurals o reproductives). 

Sessió 5 

15. Completar el mapa conceptual dels vegetals, tot definint les característiques que 

separen els diferents grups de vegetals. 

16. Identificar les principals característiques dels espermatòfits. 

17. Destacar quina importància tenen les llavors i les flors en els vegetals. 
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18. Dissenyar una diapositiva i planificar una exposició oral sobre un ingredient vegetal 

d’estudi. 

Sessió 6 (LAB) 

19. Identificar i distingir l’estructura d’una molsa i una falguera, i saber-la representar 

mitjançant un dibuix i indicant-hi les parts. 

20. Utilitzar la lupa binocular per a l’observació. 

21. Respectar el material de laboratori i mantenir un comportament de treball adequat. 

Sessions 7 i 8 

22. Conèixer les diferències estructurals i reproductives principals de les gimnospermes i 

les angiospermes. 

23. Exposar oralment allò investigat individualment sobre un element vegetal comestible. 

24. Recordar i implementar la coavaluació en les presentacions orals dels companys/es. 

Sessió 9 (LAB) 

25. Classificar i anomenar els elements vegetals exposats segons si són: arrel, tija, fulla, 

flor, fruit o llavor (s’exposaran els elements prèviament vistos en les exposicions orals). 

26. Interpretar una taula de dades reals sobre la producció agrícola de Catalunya al 2013. 

27. Utilitzar la balança correctament per a pesar 5 ingredients vegetals (a escollir). 

28. Jutjar quan serà més adequat utilitzar els grams i/o quilograms, i canviar les unitats, si 

cal. 

29. Treballar en equip, respectar el material de laboratori i mantenir un comportament 

adequat. 

Sessió 10 

30. Construir una opinió pròpia de la UD a través de l’enquesta. 

31. Mantenir l’ordre a la classe i promoure  el sentiment d’equip.  

 

A continuació es mostra una classificació dels objectius d’aprenentatge plantejats, atenent a: 

conceptes (alhora classificat segons la dimensió cognitiva), procediments i actituds, valors i 

normes. 

Conceptes Procediments 
Actituds, Valors i 

Normes 

RECORDAR 1 ,2 ,3 ,4 ,6, 16 

8, 9, 12, 20, 23, 24, 
27 

10, 12, 21, 23, 29, 31 

ENTENDRE 5 ,6 ,7, 13, 15 , 22, 23 

APLICAR 11, 14, 27 

ANALITZAR 17, 19, 25 

EVALUAR 25, 26, 28, 29 

CREAR 18, 30 



La contextualització, una estratègia per a la promoció de l’aprenentatge competencial i interdisciplinari  

51 
 

 

2.5. Continguts i programació de les activitats. 

 

En referència als continguts previs dels nostres alumnes, cal tenir en compte que ja han 

treballat en el que porten de curs: 

 Els éssers vius i la cèl·lula. 

 Classificació en els 5 regnes. 

 Funcions de nutrició, relació i reproducció. Atenent també als conceptes de respiració 

cel·lular, fotosíntesi i per tant els organismes fotosintètics autòtrofs. 

 Identificació de la cèl·lula i distinció entre vegetal i animal. 

 Fins ara només han treballat el regne dels moneres en profunditat. 

1 

CONTINGUTS SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS I DESCRIPCIÓ 

PRESENTACIO 
D’ESCENARI 
 
IDEES PRÈVIES 
(PRECONCEPCIONS) 

 
INTRODUCCIÓ 
(DEFINICIÓ) 
 

a) (10 min) S’entregarà la carta per a convidar-los al concurs 
MasterChef Junior, un d’ells ho llegirà en veu alta. S’entrega 
un cartronet per a escriure el nom del participant (ens 
permetrà conèixer-nos millor). Compatirem objectius 
d’aprenentatge (camuflats com a criteri del bon participant, 
no es llegiran, simplement se’n farà constància i s’advertirà 
que ja aniran sortint en cada sessió) i es mostrarà una 
diapositiva amb els criteris d’avaluació. 

b) (12 min) Activitat prèvia. Veritat o fals? Què en penses? 
(ADVERTIR: respostes no avaluables). El professor anirà 
llegint una a una les diferents afirmacions, els alumnes, 
individualment,  respondran V/F. En acabat es presentarà la 
solució. Els alumnes hauran d’intercanviar-se els dossiers i 
corregir en vermell les respostes del company. Retornaran 
el dossier a l’autor/a i el professor en comentarà les 
respostes de manera que puguin veure què han fallat. 
Aquests alumnes ja han treballat característiques cel·lulars i 
metabòliques dels éssers vius, i per tant haurien de conèixer 
els conceptes “fotosintètic autòtrof”, “eucariota” i 
“pluricel·lular”.  

c) (18 min) Activitat 1. Què en saps dels vegetals? Resolució 
en el grup-classe. Els alumnes aniran apuntant les paraules 
en els buits indicats del dossier per tal de completar-ne la 
definició. Correcció simultània entre tots. 

d)  (10 min) AUTOREGULACIÓ: Convidar a respondre objectius 
assolits i dubtes. El professor en llegirà un, i individualment 
hauran de respondre. En acabat demanarem quins han 
estat els dubtes. Es podria plantejar fer un recompte a mà 
alçada perquè el professor/a tingui també una visió global 
de la sessió. 

GESTIÓ D’AULA - Asseguts des del primer dia en grups de 4 ó 5.  
- Durant aquesta sessió el treball està força guiat pel 

professor i el treball és majoritàriament individual, en 
parella i en tot el grup-classe. 

MATERIALS I 
RECURSOS 

1. Dossier de classe (pàgs. 1-4) 
2. Presentació powerpoint: “S1. Els vegetals. Introducció”  
3. Carta d’invitació (annex I). 
4. Cartells pel noms (annex II). 
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ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

- Respondre els dubtes individuals i grupals. 
- Si és necessari, tenint en compte que hi haurà dos 

professors a l’aula s’atendrà personalment l’alumne amb 
síndrome d’Asperger i l’alumne d’origen xinès. 

AVALUACIÓ – 
REGULACIÓ 

- Cada alumne abans de marxar haurà d’emplenar si ha entès 
o no els objectius de la classe i quin dubte/curiositat li ha 
quedat.  

- Per a la correcció del test V/F demanarem que ho facin amb 
bolígraf vermell i es creuin el dossier amb el company (cal 
evitar qualsevol modificació de les respostes referents a 
idees prèvies). El dossier es recollirà al final de la unitat per 
a la seva avaluació. 

 

2 

CONTINGUTS SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS I DESCRIPCIÓ 

ESTRUCTURA 
CEL·LULAR DELS 
VEGETALS 
 

a) (2 min) Situar-se en el context d’aplicació de la sessió. 
b) (10 min) Activitat prèvia. El microscopi òptic? Per què? 

Respondre individualment i comparació amb la parella. 
Resolució en veu alta. En sessions anteriors ja han treballat 
què és un microscopi i com s’utilitza. 

c) (10 min) Activitat 2. Descoberta de l’estructura cel·lular 
vegetal! En grups de 4, tal i com estan asseguts, prèviament 
hauran de distingir entre cèl·lula animal/vegetal (ja ho han 
vist prèviament en una unitat prèvia). Posteriorment hauran 
d’ajudar-se d’internet per a trobar una imatge esquemàtica 
i funció principal de l’estructura o orgànul que els hi hagi 
tocat. ABANS DE DONAR LA RESPOSTA COM A BONA HAN 
D’AVISAR EL PROFESSOR. Cada membre tindrà un rol: cerca 
de la funció, cerca de la imatge, representació de la imatge 
en la cartolina i portaveu de grup.  

d) (15 min) Síntesi. Per grups (amb l’ordre indicat en el 
dossier), aniran sortint els diferents representats a la 
pissarra i entre tots es construirà un model gràfic de cèl·lula 
vegetal. Mentrestant, de manera individual, hauran d’anar 
copiant el dibuix en el dossier, indicant-ne els noms i 
emplenant la graella de funcions principals. En acabat, el 
professor mostrarà una imatge de cèl·lula real de soja per 
de comparar el model amb la realitat. 

e) (13 min) AUTOREGULACIÓ: Convidar a respondre objectius 
assolits i dubtes. El professor en llegirà un, i individualment 
hauran de respondre. En acabat demanarem quins han 
estat els dubtes. Es podria plantejar fer un recompte a mà 
alçada perquè el professor/a tingui també una visió global 
de la sessió. 

GESTIÓ D’AULA - Asseguts des del primer dia en grups de 4. El professor anirà 
assistint tots els grups i resolent i guiant dubtes. És un guia, 
ja que cal afavorir l’autonomia de l’alumnat. 

MATERIALS I 
RECURSOS 

1. Dossier de classe (pàgs. 5-8) 
2. Presentació powerpoint: “S2. Els vegetals. Estructura 

cel·lular”. 
3. 7 portàtils (1/grup) 
4. 7 cartolines (1/grup) 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

- Respondre els dubtes individuals i grupals. 
- Si és necessari, tenint en compte que hi haurà dos 

professors a l’aula s’atendrà personalment l’alumne amb 
síndrome d’Asperger i l’alumne d’origen xinès. 



La contextualització, una estratègia per a la promoció de l’aprenentatge competencial i interdisciplinari  

53 
 

AVALUACIÓ - 
REGULACIÓ 

- Cada alumne abans de marxar haurà d’emplenar si ha entès 
o no els objectius de la classe i quin dubte/curiositat li ha 
quedat. 

- Correccions en veu alta i projectades en el powerpoint. Els 
alumnes hauran de participar en emplenar i corregir el seu 
dossier. Aquest es recollirà al final de la unitat per a la seva 
avaluació. 

 

 

3 
LAB 

CONTINGUTS SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS I DESCRIPCIÓ 

ESTRUCTURA 
VEGETAL 
(macroscòpica): xarxa 
interna de vasos 
conductors i òrgans 
(arrel, tija, fulles i flor) 

PRÀCTICA ROTATÒRIA AL LABORATORI (10 minuts en cada una): 
Per grups (meitat d’alumnes, 15-16 alumnes). Es dividiran  en 4 
grups de 3-4 alumnes (grups a escollir per ells). 
S’organitzaran 4 experiències (10min/experiència) en 4 racons 
separats del laboratori. 

(1) Observació de la xarxa interna de vasos conductors: el 
professor portarà un tija d’api fresc que porti mínim 3 dies 
en remull amb tinta xina i aigua. Caldrà observar com s’han 
tenyit els vasos conductors. 

(2) Òrgans de la planta: Planta sencera. Caldrà dibuixar-la i 
indicar-ne les parts. A més a més, inclourà un exercici pel 
qual l’alumne haurà de relacionar la funció descrita amb 
l’òrgan corresponent, i anotar quina observació li ha fet 
pensar que la relació era una i no una altre. Per últim 
hauran d’emplenar una graella d’idees prèvies sobre “què 
mengem dels vegetals” (permetrà contrastar el resultat 
d’aquesta primera sessió amb el de la tercera, es 
demanaran els mateixos ingredients). 

(3) Flor: dibuixar la flor hermafrodita (lliri) que s’observarà amb 
una lupa electrònica (si és possible), sinó lupa binocular. 

 
Tots els grups hauran de passar per tot. 
(10 min) AUTOREGULACIÓ: Convidar a respondre objectius assolits i 
dubtes. El professor en llegirà un, i individualment hauran de 
respondre. En acabat demanarem quins han estat els dubtes. Es 
podria plantejar fer un recompte a mà alçada perquè el professor/a 
tingui també una visió global de la sessió. 

GESTIÓ D’AULA - Alumnes organitzats per grups. (núm. alumnes/4). Cada 
grup en una posició. Tots han de passar per tot. 

MATERIALS I 
RECURSOS 

- Guió de pràctiques: “Pràctica I. L’estructura vegetal” (es 
repartirà en la mateixa sessió). 

- Material especificat en el guió de pràctiques. 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

- Respondre els dubtes individuals i grupals. 
- Si és necessari, tenint en compte que hi haurà dos 

professors a l’aula s’atendrà personalment l’alumne amb 
síndrome d’Asperger i l’alumne d’origen xinès. 

AVALUACIÓ - 
REGULACIÓ 

- Cada alumne abans de marxar haurà d’emplenar si ha entès 
o no els objectius de la classe i quin dubte/curiositat li ha 
quedat. 

- S’entregarà el guió de pràctiques per a ser avaluat (10%). 
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4 

CONTINGUTS SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS I DESCRIPCIÓ 

CLASSIFICACIÓ DELS 
VEGETALS. 
 
BRIÒFITS I 
PTERIDÒFITS 
 

a) (2 min) Situar-se en el context d’aplicació de la sessió: 
plantes no comestibles. 

b) (5 min) Activitat prèvia. Com es classifiquen els vegetals i 
segons quin criteri? Emplenar el mapa conceptual a partir 
d’observar diferències entre imatges: (1 nivell) molses i 
hepàtiques vs. la resta de vegetals, remarcant l’alçada per 
tal que es dedueixi la necessitat de vasos conductors o no. 
Escriure la diferència. (2 nivell) També a través d’imatges 
que dedueixin la classificació per presència de flors i llavors 
o no. El tercer nivell s’emplenarà en la 6a sessió. 

c) (8 min) Activitat prèvia. Recordes haver-ho vist mai? Els 
alumnes han d’escriure què reconeixen (molsa i falguera) i 
on creuen que habiten (zones humides). El professor ho 
completarà amb les dues diapositives que defineixen els 
briòfits i pteridòfits. 

d) (10 min) Activitat 3. Treball per grup d’experts: briòfits i 
pteridòfits, estructura i reproducció. 2 alumnes treballaran 
els briòfits (un farà l’estructura i l’altre la reproducció), el 
mateix en els pteridòfits. Caldrà que es reuneixin per grup 
d’experts. 

e) (15 min) Activitat 4. Treball en grup base. Cada alumne 
retorna al seu lloc i entre tots intenten resoldre un exercici 
d’aplicació, pel qual cada un haurà d’aportar allò que ha 
après. 

f) (5 min) Correcció. 
g) (5 min) AUTOREGULACIÓ: Convidar a respondre objectius 

assolits i dubtes. El professor en llegirà un, i individualment 
hauran de respondre. En acabat demanarem quins han 
estat els dubtes. Es podria plantejar fer un recompte a mà 
alçada perquè el professor/a tingui també una visió global 
de la sessió. 

GESTIÓ D’AULA - Asseguts des del primer dia en grups de 4. El professor anirà 
assistint tots els grups i resolent i guiant dubtes. És un guia, 
ja que cal afavorir l’autonomia de l’alumnat. 

MATERIALS I 
RECURSOS 

1. Dossier de classe (pàgs. 9-16) 
2. Presentació powerpoint: “S4. Els vegetals. Classificació. 

Briòfits i Pteridòfits”. 
3. Possibilitat de portàtil individual (aquells que s’encarreguen 

de la reproducció). 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

- Respondre els dubtes individuals i grupals. 
- Tenint en compte que la part de “reproducció” presenta 

més dificultat, seria interessant atorgar-la als 2 alumnes de 
cada grup de 4 amb més capacitats intel·lectuals. Ara bé, 
necessitarem l’ajut del nostre mentor, ja que encara no 
coneixem prou bé l’alumnat. 

AVALUACIÓ - 
REGULACIÓ 

- Cada alumne abans de marxar haurà d’emplenar si ha entès 
o no els objectius de la classe i quin dubte/curiositat li ha 
quedat. 

- Correccions en veu alta. Els alumnes hauran de participar en 
emplenar i corregir el seu dossier. Aquest es recollirà al final 
de la unitat per a la seva avaluació. 
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5 

CONTINGUTS SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS I DESCRIPCIÓ 

CLASSIFICACIÓ 
 
ESPERMATÒFITS 
 
Presentació tasca 
individual (casa) 

a) (2 min) Situar-se en el context d’aplicació de la sessió: 
plantes comestibles. 

b) (5 min) Acabem el mapa conceptual també a partir de 
buscar diferències entre imatges projectades al powerpoint. 
I recordem la classificació de les plantes ara que ho tenim 
tot complet (llegida del mapa). 

c) (5 minuts) Activitat prèvia. Quins espermatòfits coneixes? 
Han de respondre en el dossier 2 exemples de 
gimnosperma i d’angiosperma que creguin recordar. 

d)  (10 min) El professor explica amb el format powerpoint: 
què són els espermatòfits, les llavors i les flors. 

e)  (5 min) Activitat 5. Pensa i completa. Activitat d’aplicació i 
resolució completant buits. Correcció.   

f) (10 min) Explicació de la tasca individual. El professor 
haurà repartit a l’atzar el nom d’un ingredient vegetal 
mentre els alumnes fan l’activitat 5 (el primer diu un 
número, i aquell element serà el primer de la llista, es 
continuarà segons l’ordre en que estan asseguts).  Caldrà 
que cada alumne faci individualment i a casa, una 
diapositiva mostrant: nom de l’element estudiat (català i 
anglès)+ foto, nom del vegetal de procedència  (nom 
científic) + foto, classificació dins els vegetals (gimnosperma 
o angiosperma). Ho hauran de presentar en màx. 2 min 
durant les sessions 7 i 8. Abans però ho hauran d’enviar al 
mail: masterchefjunior.vegetals@gmail.com, d’aquesta 
manera podrem ajuntar les diapositives prèviament i 
segons distribució per si són arrels, tiges, fulles o flors. I si 
cal reclamar que es millori la diapositiva o donar feedback 
previ a l’exposició. 

g) (5 min) Reflexió. Què mengem dels vegetals? Preparem les 
idees prèvies per a les sessions 7 i 8. En una fitxa a part (el 
professor s’ho ha de poder endur) els alumnes hauran de 
marcar el què pensen. D’aquesta manera podrem comparar 
el resultat abans i després de exposició i la pràctica 3. 

h) (5 min) AUTOREGULACIÓ: Convidar a respondre objectius 
assolits i dubtes. El professor en llegirà un, i individualment 
hauran de respondre. En acabat demanarem quins han 
estat els dubtes.  

GESTIÓ D’AULA - Classe al laboratori amb distribució lliure del grup, ja que no 
es durà a terme cap pràctica en concret. Sinó classe teòrica. 

MATERIALS I 
RECURSOS 

1. Dossier de classe (pàgs. 17-18) 
2. Presentació powerpoint: “S5. Els vegetals. Espermatòfits. 

Gimnospermes i Angiospermes (I)”. 
3. Fitxa: “què mengem dels vegetals” 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

- Respondre els dubtes individuals i grupals. 
- Si és necessari, tenint en compte que hi haurà dos 

professors a l’aula s’atendrà personalment l’alumne amb 
síndrome d’Asperger i l’alumne d’origen xinès. 

AVALUACIÓ - 
REGULACIÓ 

- Cada alumne abans de marxar haurà d’emplenar si ha entès 
o no els objectius de la classe i quin dubte/curiositat li ha 
quedat. Correccions en veu alta. Els alumnes hauran de 
participar en emplenar i corregir el seu dossier. Aquest es 
recollirà al final de la unitat per a la seva avaluació. 

 

mailto:masterchefjunior.vegetals@gmail.com
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6 
LAB 

CONTINGUTS SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS I DESCRIPCIÓ 

BRIÒFITS I 
PTERIDÒFITS: 
Observació de molses 
i falgueres 
 

a) Observació de molses i falgueres.  
Observació d’una mostra de falguera i de molsa 
presentades com a plantes “no identificades” pel jurat del 
concurs, on a través de l’ús del microscopi hauran de 
reconèixer l’estructura i per tant identificar-ne el grup 
vegetal (briòfit o pteridòfit). Ho hauran treballat en la sessió 
4. S’incidirà també en com utilitzar correctament la lupa 
binocular. 

b)  (10 min) AUTOREGULACIÓ: Convidar a respondre objectius 
assolits i dubtes. El professor en llegirà un, i individualment 
hauran de respondre. En acabat demanarem quins han 
estat els dubtes. Es podria plantejar fer un recompte a mà 
alçada perquè el professor/a tingui també una visió global 
de la sessió. 

GESTIÓ D’AULA - Alumnes organitzats per grups. (núm. alumnes/4). Mateix 
grup de pràctiques que en la pràctica I. 

MATERIALS I 
RECURSOS 

- Guió de pràctiques: “Pràctica II. Ajuda’ns a identificar-les!” 
(es repartirà en la mateixa sessió). 

- Material especificat en el guió de pràctiques. 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

- Respondre els dubtes individuals i grupals. 
- Si és necessari, tenint en compte que hi haurà dos 

professors a l’aula s’atendrà personalment l’alumne amb 
síndrome d’Asperger i l’alumne d’origen xinès. 
 

AVALUACIÓ - 
REGULACIÓ 

- Cada alumne abans de marxar haurà d’emplenar si ha entès 
o no els objectius de la classe i quin dubte/curiositat li ha 
quedat. 

- S’entregarà el guió de pràctiques per a ser avaluat (10%). 

 

7 

CONTINGUTS SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS I DESCRIPCIÓ 

GIMNOSPERMES I 
ANGIOSPERMES 

a) (2 min) Situar-nos en el context de plantes comestibles que 
poden utilitzar pel concurs.  

b) (3 min) Introduir què és la coavaluació. Ho hauran de fer 
mentre exposen els companys. 

c)  (30 min) Exposicions orals (15 alumnes) 
d) (10 min) Activitat 6. El misteri de les flors. Lectura 

individual i correcció. 
e) (5 min) AUTOREGULACIÓ: Convidar a respondre objectius 

assolits i dubtes. El professor en llegirà un, i individualment 
hauran de respondre. En acabat demanarem quins han 
estat els dubtes. Es podria plantejar fer un recompte a mà 
alçada perquè el professor/a tingui també una visió global 
de la sessió. 
 

GESTIÓ D’AULA - Col·loquem les cadires en forma de semicercle de cara a la 
pissarra per tal d’escoltar les exposicions. En acabat tothom 
retornarà al seu lloc, i si queda temps, resoldre l’exercici 5. 

- El professor ja haurà d’haver recollit les diferents 
diapositives en mateix document per a agilitzar-ne el 
procés. 
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MATERIALS I 
RECURSOS 

1. Dossier de classe (pàgs. 19-20) 
2. Presentació powerpoint: “S7. Els vegetals. Espermatòfits. 

Gimnospermes i Angiospermes (II)” 
3. Presentacions individuals (alumne). Els hi haurem demanat 

que ens l’enviïn prèviament per mail amb la intenció de 
revisar-ho, corregir-ho i ajuntar-ho sistemàticament pel dia 
de l’exposició.  

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

- Respondre els dubtes individuals i grupals. 
- Si és necessari, tenint en compte que hi haurà dos 

professors a l’aula s’atendrà personalment l’alumne amb 
síndrome d’Asperger i l’alumne d’origen xinès. 

AVALUACIÓ - 
REGULACIÓ 

- Cada alumne abans de marxar haurà d’emplenar si ha entès 
o no els objectius de la classe i quin dubte/curiositat li ha 
quedat. 

- Correccions en veu alta. Els alumnes hauran de participar en 
emplenar i corregir el seu dossier. Aquest es recollirà al final 
de la unitat per a la seva avaluació. 

 

 

8 

CONTINGUTS SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS I DESCRIPCIÓ 

GIMNOSPERMES I 
ANGIOSPERMES 

a) (30 min) Exposicions orals (15 alumnes) 
b) Si sobra temps,  el professor/a podrà comentar el cicle de 

reproducció dels espermatòfits. 
c) (5 min) AUTOREGULACIÓ: Convidar a respondre objectius 

assolits i dubtes. El professor en llegirà un, i individualment 
hauran de respondre. En acabat demanarem quins han 
estat els dubtes. Es podria plantejar fer un recompte a mà 
alçada perquè el professor/a tingui també una visió global 
de la sessió. 
 

GESTIÓ D’AULA - Asseguts des del primer dia en grups de 4. El professor anirà 
assistint tots els grups i resolent i guiant dubtes. És un guia, 
ja que cal afavorir l’autonomia de l’alumnat. 

MATERIALS I 
RECURSOS 

1. Dossier de classe (pàgs. 19-20) 
2. Presentació powerpoint: “S8. Els vegetals. Espermatòfits. 

Gimnospermes i Angiospermes (III)” 
3. Presentacions individuals (alumne). Els hi haurem demanat 

que ens l’enviïn prèviament per mail amb la intenció de 
revisar-ho, corregir-ho i ajuntar-ho sistemàticament pel dia 
de l’exposició. 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

- Respondre els dubtes individuals i grupals. 
- Si és necessari, tenint en compte que hi haurà dos 

professors a l’aula s’atendrà personalment l’alumne amb 
síndrome d’Asperger i l’alumne d’origen xinès. 

AVALUACIÓ - 
REGULACIÓ 

- Cada alumne abans de marxar haurà d’emplenar si ha entès 
o no els objectius de la classe i quin dubte/curiositat li ha 
quedat. 

- Correccions en veu alta. Els alumnes hauran de participar en 
emplenar i corregir el seu dossier. Aquest es recollirà al final 
de la unitat per a la seva avaluació. 
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9 
LAB 

CONTINGUTS SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS I DESCRIPCIÓ 

PROVA FINAL DEL 
CONCURS 

PROBLEMA PLANTEJAT TAMBÉ PER RECOLLIR INFORMACIÓ PEL 
CICLET D’IRE on treballem la interdisciplinarietat i la dificultat que 
suposa quan les matèries es treballen per separat. 
 
PRÀCTICA ROTATÒRIA: 
 
Per equips o grups de pràctiques de la darrera sessió. Hauran de: 

1. El professor haurà portat diferents vegetals i estaran 
disposats en una taula del laboratori amb un cartellet 
indicant la numeració. De manera que els alumnes hauran 
de reconèixer què és, indicar de quin òrgan es tracta, i 
escriure el nom en anglès. Tindran una graella per fer-ho. 
Se’ls donarà també una graella del idescat amb dades reals 
de la collita a Catalunya i hauran de decidir on anar a buscar 
els productes que se’ls hi demana segons la província més 
productora. Mentrestant l’altre meitat del grup aprendrà a 
utilitzar la balança. Haurà d’escollir 5 ingredients pel seu 
plat. Hauran de calcular els g i kg de producte necessari per 
elaborar la recepta per 30 alumnes anglesos.  

2. Posteriorment s’invertirà l’ordre. 
3. En algun moment el professor farà fotos per equips 

(obsequi darrer dia) 
4. (OPCIONAL) En acabat, s’anunciarà als equips que si volen 

poden dur el plat elaborat pel pròxim dia de classe i així 
fer un tast entre tots. En qualsevol cas hauran d’avisar al 
professor/a.  

GESTIÓ D’AULA - Alumnes organitzats per grups (núm. alumnes/4). Cada grup 
en una posició. Tots han de passar per tot. Mateixos grups 
que en la sessió 3 i 6. 
 

MATERIALS I 
RECURSOS 

- Guió de pràctiques ( a part del dossier de classe).  
- Els alumnes poden portar davantal (opcional). 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

- Respondre els dubtes individuals i grupals. 
- Si és necessari, tenint en compte que hi haurà dos 

professors a l’aula s’atendrà personalment l’alumne amb 
síndrome d’Asperger i l’alumne d’origen xinès. 

AVALUACIÓ - 
REGULACIÓ 

- Cada alumne abans de marxar haurà d’emplenar si ha entès 
o no els objectius de la classe i quin dubte/curiositat li ha 
quedat. 

- S’entregarà el guió de pràctiques per a ser avaluat (10%). 
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10 

CONTINGUTS SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS I DESCRIPCIÓ 

ENQUESTA I 
VALORACIÓ GRUPAL 

a) Enquesta per conèixer la valoració de la UD. I dades del 
ciclet d’IRE.  

b) Un cop resposta se’ls hi proporcionarà un obsequi. El dia 
de la prova final se’ls hi haurà fet una foto per equips amb 
barret i davantal de cuiner. Se’ls hi donarà una còpia de la 
foto a cada un. 

GESTIÓ D’AULA - Situats en grups però respostes individuals.  

MATERIALS I 
RECURSOS 

- Enquestes 
- Obsequis (fotos) 

 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

- Respondre els dubtes individuals i grupals 
- Si és necessari, tenint en compte que hi haurà dos 

professors a l’aula s’atendrà personalment l’alumne amb 
síndrome d’Asperger i l’alumne d’origen xinès. 

AVALUACIÓ - 
REGULACIÓ 

Avaluació dels resultats de l’enquesta per al ciclet d’IRE i TFM, però 
en cap cap repercuteix en la nota de l’alumnat. 

 

 

2.5. Criteris generals d’atenció a la diversitat. 

El grup A presenta un alumne amb síndrome d’Asperger. La professora ens ha comentat que 

presenta un bon nivell cognitiu, tot i que a vegades es mostra neguitós i poc còmode en els 

treballs en grup. Tenint en compte que serem dos professors a l’aula es tindrà especial atenció 

en els moments de treball en grup, per si cal prestar-hi una atenció personalitzada. 

El grup B presenta una alumne d’origen xinès. Precisament els treballs en grups poden 

estimular-ne l’aprenentatge de la llengua catalana, així com la integració amb tot el grup. 

Igualment el professor/a hi serà per a supervisar. 

El seguiment general dels alumnes serà imprescindible en el desenvolupament de la unitat, bé 

sigui en forma de diàleg, mitjançant exercicis d’autoregulació o amb atenció personalitzada, 

caldrà estar al corrent de que l’alumnat segueixi les classes. És per això que respondrem a tots 

aquells dubtes que se’ns plantegin o bé curiositats pendents. 

Aquells alumnes amb menys capacitats necessitaran una atenció més curosa per part del 

professor. És per això que de no ser que ens reclamin la nostra ajuda per ells mateixos, el 

professor/a s’assegurarà de que segueixi el fil de la classe (ja no tant davant de tota la classe, 

sinó personalment en moments que trobi durant la sessió). Alhora, els grups de treball creats 

amb l’ajut de la professora habitual són una eina més per a que els alumnes amb més 

capacitats ajudin als més vulnerables acadèmicament parlant. 
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2.6. Criteris generals d’avaluació 

L’avaluació serà de tipus formatiu, sense examen final. Tenint en compte que es tracta d’un 

temari molt descriptiu hi hauria el risc de crear un examen extremadament memorístic. Per a 

evitar-ho, hem considerat l’avaluació continuada i formativa com una possible solució per a la 

valoració del treball de l’alumnat. Es valorarà tant la feina del dia a dia a classe com els 

productes generats. Es per això que es tindran en compte el dossier de classe, l’activitat de 

descoberta vegetal en la qual s’inclou l’exposició oral i la coavaluació, les pràctiques amb els 

guions corresponents i l’actitud. 

Ja no només es pretén que els alumnes assoleixin uns conceptes determinats del món vegetal, 

sinó que tenint en compte que es tracta del primer nivell de l’educació secundària, es vol 

afavorir la iniciació i instauració d’hàbits d’estudi. Per aquest motiu, la importància d’un 

dossier completat i ben presentat pot ajudar a crear la consciència d’una posterior presa 

d’apunts en cursos posteriors, una exposició oral pot ser la oportunitat perfecte per començar 

a trencar el gel davant del públic, la coavaluació és una eina idònia per a fer-los partícips de 

com valorar un treball i per tant reflexionar sobre el propi aprenentatge?, etc. Les sessions 

pràctiques pretenen perseguir sobretot objectius competencial i junt amb algunes sessions 

teòriques, el treball grupal. Tots aquests ítems esmentats i alguns d’altres són d’interès en 

l’avaluació plantejada per a la UD. 

Per a facilitar-ne la tasca s’ha creat una rúbrica d’avaluació, alhora adjuntada en el dossier de 

classe de l’alumne. El fet de compartir els criteris d’avaluació pretén estimular i motivar a 

l’alumnat a millorar-ne el resultat acadèmic. 
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A continuació es mostra la rúbrica creada: 

AVALUACIÓ FORMATIVA 

% TASCA ÍTEMS GRADACIÓ NOTA 

(3 
punts) 

30% 

DOSSIER DE 
CLASSE 

Presentació 
del document 

0 0,5 1 

 Retard en 
l’entrega i/o 
incomplet. 

L’entrega quan 
toca, però 

incomplet o mal 
presentat. 

L’entrega quan 
toca, tot complet 
i ben presentat. 

Respostes de 
les activitats 

0 0,5 1 

 Falten moltes 
respostes. 

Tot respost però 
amb exercicis 
pendents de 

corregir. 

Tot respost i 
corregit. 

Autoregulació 

0 0,5 1 

 
No ha completat 

la majoria de 
graelles 

d’autoregulació. 

Ha completat 
totes les graelles 

però no ha 
plantejat cap 
proposta de 

millora. 

Ha completat 
totes les graelles 

i ha plantejat 
alguna proposta 

de millora. 

(3 
punts) 

30% 

DESCOBRIM 
VEGETALS 

Contingut i 
presentació 

0 0,5 1 

 
Informació 

incompleta i/o 
errònia i disseny 

poc atractiu. 

Informació 
correcte i disseny 

poc atractiu. 

Informació 
correcte i 

disseny atractiu. 

Exposició oral 

0 0,5 1 

 

No se l’entén, 
parla 

excessivament 
fluix i dóna 
l’esquena. 

Se l’entén, però 
parla fluix i dóna 

l’esquena. 

Se l’entén i parla 
clar i mirant al 

públic. 

Coavaluació 
dels companys 

Nota mitjana dels companys (0-1)  

(1 punt) 
10% 

PRÀCTICA 1 

Presentació 
del document 

0 0,25 0,5 

 Retard en 
l’entrega i/o 
incomplet. 

L’entrega quan 
toca, però 

incomplet o mal 
presentat. 

L’entrega quan 
toca, tot complet 
i ben presentat. 

Respostes de 
les activitats 

0 0,25 0,5 

 Falten moltes 
respostes. 

Tot respost però 
amb <50% de 

respostes 
correctes. 

Tot respost i 
>50% correcte. 

(1 punt) 
10% 

PRÀCTICA 2 
Presentació 

del document 

0 0,25 0,5 

 Retard en 
l’entrega i/o 
incomplet. 

L’entrega quan 
toca, però 

incomplet o mal 
presentat. 

L’entrega quan 
toca, tot complet 
i ben presentat. 
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Respostes de 
les activitats 

0 0,25 0,5 

 Falten moltes 
respostes. 

Tot respost però 
amb <50% de 

respostes 
correctes. 

Tot respost i 
>50% correcte. 

(1 punt) 
10% 

PRÀCTICA 3 

Presentació 
del document 

0 0,25 0,5 

 
 

Retard en 
l’entrega i/o 
incomplet. 

L’entrega quan 
toca, però 

incomplet o mal 
presentat. 

L’entrega quan 
toca, tot complet 
i ben presentat. 

Respostes de 
les activitats 

0 0,25 0,5 

 Falten moltes 
respostes. 

Tot respost però 
amb <50% de 

respostes 
correctes. 

Tot respost i 
>50% correcte. 

(1 punt) 
10% 

ACTITUD 

Classe 

0 0,25 0,5 

 

Interromp 
freqüentment la 

dinàmica de 
classe i/o no és 
respectuós amb 

els companys/es. 

Presenta un bon 
comportament 
però es mostra 

poc 
participatiu/va. 

Mostra respecte 
amb el 

company/a i 
professor/a, 

participa en les 
dinàmiques 

proposades i 
contribueix al 
bon ambient 

d’aula. 

Laboratori 

0 0,25 0,5 

 

Interromp 
freqüentment la 

dinàmica de 
classe i/o no és 
respectuós amb 
els companys/es 
i/o material de 

laboratori. 

Presenta un bon 
comportament 
però es mostra 

poc 
participatiu/va. 

Mostra respecte 
company/a i 
professor/a, 

participa en les 
dinàmiques 

proposades i 
contribueix al 
bon ambient 

d’aula. 

(10 
punts) 
100% 

NOTA FINAL  
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2.7. Connexió amb altres matèries 

 

Català: 

Els alumnes aprendran nou vocabulari, així com en determinades ocasions se’ls demanarà 

construir frases, les quals hauran d’estar sintàcticament ben formulades, etc. En les 

correccions es treballaran també les faltes d’ortografia. A més a més, en el dossier de classe i 

els guions de pràctiques es trobaran amb un seguit d’exercicis de comprensió lectora. 

 

Anglès: 

Tant en la presentació oral com en la tercera pràctica del laboratori, se’ls hi demana cercar, 

anomenar i recordar vocabulari referent als vegetals en anglès. 

 

Matemàtiques: 

En la tercera pràctica, els alumnes han d’aprendre a utilitzar la balança, mesurar en grams i si 

cal convertir-ho a quilograms (segons el seu criteri). A més a més, se’ls hi presenta una taula de 

dades reals del Idescat que hauran d’interpretar i avaluar-ne una resposta. 

 

  



La contextualització, una estratègia per a la promoció de l’aprenentatge competencial i interdisciplinari  

64 
 

Primer Annex. Carta d’invitació al concurs MasterChef Junior. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bon dia estudiants de 1r d’ESO, 

Tenim la sort de comunicar-vos que heu estat 

escollits per a participar en la selecció de nous 

membres MasterChef Junior.  

És per això que us proposem un repte. La vostra 

prova consistirà en organitzar un àpat per a uns 

convidats molt especials. Més endavant ja 

descobrireu qui són. Ara bé! La prova tindrà una 

certa dificultat, haureu d’elaborar plats amb 

ingredients d’origen exclusivament VEGETAL. 

Per aquest motiu caldrà que aprengueu i us formeu 

molt bé en el món dels vegetals, ja que el jurat del 

programa serà d’allò més estricte amb els 

participants. 

Us desitgem molta sort i grans aventures en el 

vostre viatge pel REGNE VEGETAL. 

Fins aviat! 

MasterChef Junior 
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Segon Annex. Plantilla: cartolines pels noms. 
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Tercer Annex. Contingut de la UD proporcionat pel nostre centre 

A continuació es presenta el material i contingut teòric del regne vegetal que ens ha estat 

proporcionat pel nostre centre. Ha estat a partir d’aquí on hem ideat la seqüència d’activitats 

de la UD respectant al màxim el contingut que ens ha estat indicat. Al llarg del contingut hem 

indicat en quina sessió de les presentades anteriorment ho treballem. 

 
 

TEMA 5: ELS VEGETALS 
 

1.- Definició 
2.- Estructura 
 2.1.- Estructura cel·lular 
 2.2.- Estructura vegetal (arrel, tija i fulla) 
3.- Classificació 
 3.1.- Els Briòfits 
 3.2.- Els Cormòfits   
  3.2.1.- Pteridòfits 
  3.2.2.- Espermatòfits 
   3.2.2.1.- Angiospermes 
   3.2.2.2.- Gimnospermes 
 

SESSIÓ 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Definició 
- Els vegetals són organismes (éssers vius) eucariotes (totes les seves cèl·lules tenen 
un nucli), pluricel·lulars (formades per moltes cèl·lules) i autòtrofs fotosintètics. - 
Presenten les cèl·lules agrupades en teixits (cèl·lules que s'especialitzen a realitzar 
diferents funcions) i majoritàriament habiten el medi terrestre, on viuen fixades al 
substrat.  
- Es van originar fa més de 400 milions d'anys, a partir de les algues verdes 
aquàtiques. 
- Han pogut colonitzar el medi terrestre pel fet de tenir una epidermis impermeable que 
evita la pèrdua de l'aigua interna.  
 
 

SESSIÓ 2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- Estructura 
 2.1.- Estructura cel·lular 
 - Fer el dibuix i recordar una sèrie d'orgànuls:  
 1) Mitocondri: orgànul responsable de la respiració cel·lular. 
 2) Cloroplast: orgànul responsable de la fotosíntesi. S'hi troba la clorofil·la. (pàg 
21DT) 
 3) Citoplasma: interior cel·lular 
 4) Membrana plasmàtica o cel·lular: membrana que recobreix la cèl·lula, que li  
 dóna forma i individualitat, la protegeix i regula el pas de substàncies 
 5) Nucli: conté el material genètic 
 6) Paret cel·lular: capa de cel·lulosa que dóna consistència a la cèl·lula. 
 7) Vacúols: més grans que en l'animal i serveixen per emmagatzemar subst. 
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SESSIÓ 3 + estructura angiospermes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.2.- Estructura vegetal 
- Xarxa interna de vasos conductors, que comunica els diferents òrgans i transporta 
substàncies. Això provoca que puguin ser més alts i que resisteixin millor condicions 
d'escassa humitat. 
- Menys en els Briòfits, es poden diferenciar quatre òrgans:  

a) Arrel: òrgan subterrani que fixa la planta al substrat i que absorbeix aigua i 
sals minerals (saba bruta) que seran transportats fins a la tija, a través dels 
vasos conductors. 
b) Tija: estructura de suport, que sustenta les fulles i les aproxima a la llum. 
Aporta les substàncies absorbides per les arrels.  
c) Fulles: òrgan que fa la fotosíntesi. Hi ha els estomes, que són porus que 
apareixen al revers i que permeten intercanviar oxigen i diòxid de carboni amb 
l’atmosfera. La matèria orgànica produïda (saba elaborada) es distribueix per 
tota la planta. 
d) Flor: òrgan reproductor de la planta a partir del qual es formen les llavors. 
 

SESSIÓ 4 i 5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3.- Classificació 
    Plantes 
 
 Briòfits     Cormòfits 

         (sense vasos conductors)  (amb vasos conductors) 
 
 
    Espermatòfits    Pteridòfits 
          (amb flors i llavors)  (sense flors ni llavors) 
 
 Angiospermes   Gimnospermes 
(llavors protegides per un fruit)       (llavors sense fruit) 
 
3.1.- Els Briòfits 
 
Definició 
 
- Són plantes petites (normalment d'1 a 15 cm d'alçada) que es distingeixen de la resta 
per no tenir vasos conductors (estructures de transport), ja que les seves petites 
dimensions fan que l'aigua, els nutrients i els productes de la fotosíntesi circulin sense 
necessitat d'ells. 
- Necessiten condicions d'elevada humitat per evitar dessecar-se i l'aigua és 
necessària per dur a terme la reproducció sexual. 
- Existeixen dos grups: les molses i les hepàtiques (s'assemblen a les molses, però 
són més senzilles i encara depenen més de l'aigua). 
 
Estructura  (fotos a la pàgina 12 del DT) 
 
Dibuix a la pàgina 14 del DT 
 
- GAMETÒFIT: zona que constitueix la major part del briòfit. És la part encarregada de 
la nutrició. S'hi diferencien tres elements (similars a arrel, tija i fulla, però com que no 
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tenen teixit conductor, doncs no se'n pot considerar): 
 a) Rizoides: fixen la planta al substrat 
 b) Caulidi: falsa tija, que pot ser més o menys ramificada 
 c) Fil·lidis: làmines de color verd on es troben els cloroplasts. 
 
- ESPORÒFIT: part reproductiva del briòfit. Es forma sobre  el gametòfit i només surt 
quan hi ha el procés de reproducció. Està format per un peu que sosté l'esporangi 
(càpsula plena d'espores que només apareixen en l'època de reproducció). 
 
Reproducció  (p.16 DT) 
- Els briòfits es reprodueixen a través d'espores (que es formen a l'interior de 
l'esporangi) que són transportades pel vent i germinen si les condicions d'humitat són 
favorables. Reproducció sexual. 
- Com es formen les espores? A la part masculina o anteridi es formen els gàmetes 
masculins, que es desplacen a través de l'aigua fins a l'arquegoni o part femenina 
d'una altra molsa, que conté els gàmetes femenins. Quan els 2 gàmetes s'uneixen dins 
l'arquegoni, es forma el zigot, que creixerà fins a formar un esporòfit, amb el peu i 
l'esporangi. 
- El briòfits també es poden reproduir asexualment, per fragmentació (a partir 
d'arrencar un fragment, sota condicions òptimes d'humitat, creixerà i s'obtindrà un nou 
individu) o  per propàguls (masses de cèl·lula que són transportades per gotes de pluja 
i donen lloc a nous individus allà on s'estableixen). 
 
3.2.- Els Pteridòfits 

 
Definició 
- Grup de plantes que es caracteritza per presentar vasos conductors i no tenir, 
flors, fruits ni llavors.  
- Pel fet de tenir vasos conductors, l'alçada és superior (1-2m (clima nostre) fins 
a 16m (climes tropicals). 
- Habiten en zones humides. 
- Es classifiquen en 2 grups:  
 a) les falgueres: - plantes no gaire altes.  
      - habiten en llocs humits i ombrívols. 
      - necessiten l'aigua per reproduir-se. 
   

b) els equisets: - plantes de no gaire alçada que viuen al voltant 
d'estanys i                   rius. 
     - reproducció molt similar a la de les falgueres 
     - són les cues de cavall 
Estructura (Pàg 30 DT) 
- No presenten tiges aèries, sinó rizomes (tiges subterrànies de les quals 
broten les arrels i les fulles). 
- Les fulles s'anomenen frondes, i al seu revers hi ha els sorus (agrupacions 
d'esporangis), quan les condicions de reproducció són propícies. 
 
Reproducció (pàg 31 DT) 
- Sexualment:  
 - Al revers de les frondes, en l’època de reproducció, apareixen els 
sorus, que contenen els esporangis, on es produeixen espores sexuals. 
 - Quan les condicions són favorables les espores s'alliberen i són 
 transportades pel vent. 
 - Quan arriben a un lloc amb prou humitat, les espores germinen i 
formen el  gametòfit (una fina làmina verda de menys d'1cm) que conté els 
aparells reproductors masculins i femenins. 
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 - Es produeixen gàmetes masculins que neden fins a trobar els 
femenins. De la  fecundació en sortirà un zigot. 
 - El zigot creixerà fins a formar- se la nova falguera, amb el rizoma, les  
arrels i les  frondes. 
També depenen de la presència d'aigua que recobreixi el sòl. 
- Asexualment: molts s'hi reprodueixen per la fragmentació del rizoma, que 
origina diverses plantes independents. 
 
 

SESSIÓ 6 i 7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.2.2- Els Espermatòfits 
- És el conjunt d'organismes vegetals, d'estructura cormòfita, que es reprodueixen 
sexualment mitjançant llavors (estructura molt resistent que conté l'embrió d'una nova 
planta envoltat d'abundants reserves alimentàries) que han estat formades a l'interior 
d'una estructura anomenada flor (òrgan reproductor on es generen els gàmetes 
femenins i els grans de pol·len, que contenen els gàmetes masculins). 
 
-Reproducció: 
 - Flor masculina                      grans de pol·len (gàmetes masculins) 
 
 - Flor femenina                      òvul                      Fecundació (zigot)            Llavor 
 
- Avantatges d'aquest tipus de reproducció: 
 a) Tots els grans de pol·len tenen cobertes que els protegeixen de la 
dessecació. Per  tant, la reproducció sexual és possible sense necessitat d'aigua 
al medi. 
 b) La flor també fa possible la reproducció sexual entre individus molt allunyats 
 
- La llavor està formada per tres elements principals (p. 36 DT): 
 a) Embrió: petita planta que s'acabarà de desenvolupar quan la llavor germini. 
 b) Teixit de reserva: teixit format per cèl·lules plenes de substàncies de reserva 
que  mantenen en vida l'embrió durant les primeres fases del seu creixement 
(albumen) 
 c) Coberta: capa externa de la llavor. Manté els nivells d'humitat dins la llavor, 
per tal  d'evitar que es dessequi. Igualment també té funció de protecció. 
 
 
- Avantatges: 
 a) Les llavors resisteixen millor les condicions d'escassa humitat 
 b) Quan la llavor germina creix molt ràpid, ja que part del desenvolupament ja 
l'ha fet  abans de germinar.  
 
- Segons la situació de la llavor  es divideixen en dos grans grups: 
 a) Gimnospermes (la llavor no està dins de fruits i les flors no tenen ni sèpals ni 
 pètals). Ex: pi 
 b) Angiospermes (la llavor està dins dels fruits i les flors tenen pètals i sèpals). 
Ex:  pomer 
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3.2.2.1.- Gimnospermes (del grec, gimnos (nu) i esperma (llavor)) 
Definició 
- Conjunt de vegetals cormòfits que es reprodueixen mitjançant llavors que no estan 
tancades a l'interior d'un fruit, i que per tant estan nues.  
- El grup més abundant és el de les Coníferes (pi, avet, xipré, cedre,...). 
Estructura (p.41 DT) 
- Les flors són unisexuals (òrgans reproductors femenins i masculins en flors diferents) 
i s'agrupen i estructuren seguint una forma cònica i, per tant, reben el nom de con: 
 a) Con femení (pinya): hi ha un eix central d'on en surten esquames. Cada una 
d'elles  té 2 òvuls.  
 b) Con masculí: són més petits i formen grups. També estan formats per 
esquames. Cada una té 2 sacs pol·línics que contenen milions de grans de pol·len.  
 
 
 
Reproducció (p.42 DT) 
 A la primavera, quan apareixen els cons masculins, les esquames s'obren i 
deixen anar els grans de pol·len, que seran transportats pel vent. Si topen amb un con 
femení, té lloc la fecundació i es formaran les llavors (2-3 anys). L'esquama creix i els 
òvuls fecundats es converteixen en llavors, els pinyons. En aquest temps, el con 
femení es converteix en una pinya. Quan les llavors ja estan formades, les esquames 
del con femení s'obren i deixen caure els pinyons. Si les condicions són favorables la 
llavor germina i amb el pas dels anys acabarà formant un nou arbre. 
 
3.2.2.2.- Angiospermes 
Definició 
- Conjunt de vegetals cormòfits que es reprodueixen amb flors i llavors i que generen 
una estructura que protegeix la llavor. 
- És el grup més divers i abundant d'espermatòfits. 
- Presenten flors més complexes i especialitzades que les de la gimnosperma: formen 
un fruit que embolcalla la llavor. 
 

 
 

Estructura (p.45 DT) OBSERVAT EN LA SESSIÓ 3 (LAB) 

- La flor presenta pistil, que és una estructura que protegeix els òvuls, que quan siguin 
fecundats es convertiran en els fruits. 

- En la flors hi distingim dues parts: 

a) Part estèril: formada pel calze (petites fulles verdes que hi ha a la base de la flor 
(sèpals)) i la corol·la (pètals, que són fulles modificades amb colors i formes diverses) i 
que serveixen per protegir la part fèrtil de la flor i atraure animals que transportin el pol·len. 

b) Part fèrtil: conté els òrgans reproductors de la flor. Moltes són hermafrodites:  
 1) Part reproductiva masculina (androceu): 
     - Està format pels estams (òrgans reproductius masculins), on es diferencien:            
  - filament (és el peu per a les anteres) 
  - anteres: lloc on es produeix el pol·len. 
 2) Part reproductiva femenina (gineceu): 
     - Formada pels pistils (òrgan reproductiu femení), on es diferencien:  
  - Estigma: part superior. La seva funció és la de captar el pol·len. 
  - Estil: és el coll 
  - Ovari: part inferior, amb 1 o més òvuls. 
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Reproducció: la formació del fruit (p.48 DT) 
- Els grans de pol·len continguts en l'estam d'una flor (taronger) són transportats fins al 
pistil d'una altra flor (taronger). 
- Quan arriba a l'estigma, cada gra de pol·len emet el tub pol·línic, que travessa l'estil 
fins que entra en contacte amb els òvuls. 
- En trobar-se, es produïrà la fecundació i es formarà un zigot. 
- La multiplicació de la cèl·lula que forma el zigot genera un petit embrió, que donarà 
lloc a la llavor. 
- Mentre es  formen les llavors, les parets de l'ovari s'engruixeixen i es comencen a 
transformar en el fruit. 
- Un cop s'ha format la llavor i el fruit és madur, cau a terra. Fins que les condicions no 
són idònies per a la germinació, la llavor resta intacta. I quan les condicions són bones, 
es produeix la germinació. Amb el pas del temps, s'acabarà formant un nou arbre. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SESSIÓ 8 (LAB- intregració del temari) 
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Quart Annex. Dossier de classe 

 

Ciències Naturals 

MasterChef Junior i els vegetals 

 
DOSSIER DE TREBALL 

 

 

Nom i Cognoms: ________________________________ 

Curs i Grup:________________________________ 
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Bon dia estudiants de 1r d’ESO, 

Tenim la sort de comunicar-vos que heu estat 

escollits per a participar en la selecció de nous 

membres MasterChef Junior. 

És per això que us proposem un repte. La vostra 

prova consistirà en organitzar un àpat per a uns 

convidats molt especials. Més endavant ja 

descobrireu qui són. Ara bé! La prova tindrà una 

certa dificultat, haureu d’elaborar plats amb 

ingredients d’origen exclusivament VEGETAL. 

Per aquest motiu caldrà que aprengueu i us 

formeu molt bé en el món dels vegetals, ja que 

el jurat del programa serà d’allò més estricte 

amb els participants. 

Us desitgem molta sort i grans aventures en el 

vostre viatge pel REGNE VEGETAL. 

Fins aviat! 

MasterChef Junior 
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Criteri del bon participant: 
Durant aquestes sessions t’aniràs formant com a expert del regne vegetal per tal de 

poder demostrar els teus coneixements i habilitats en el concurs. Per a ser un bon 

candidat hauràs d’anar assolint diferents objectius d’aprenentatge. Al final d’aquesta 

aventura hauràs assolit un repte tan gran com el de la llista següent: 

1. Recordar que el regne vegetal forma part dels éssers vius. 

2. Identificar les principals característiques dels vegetals. 

3. Reconèixer la utilitat del microscopi òptic per visualitzar l’estructura cel·lular. 

4. Identificar la diferència entre cèl·lula animal i vegetal. 

5. Explicar la cèl·lula vegetal amb tots els seus orgànuls i funcions a través d’un model. 

6. Reconèixer la presència de vasos conductors en la tija d’api i relacionar-ho amb la importància 

per a la distribució de la saba bruta i la saba elaborada de les plantes. 

7. Distingir els òrgans d’una planta i atribuir-ne una funció principal segons les característiques 

observades. 

8. Utilitzar el microscopi per a la visualització de cloroplasts de les fulles. 

9. Utilitzar la lupa binocular (o electrònica) per a dibuixar una flor hermafrodita. 

10. Respectar el material de laboratori i mantenir un comportament de treball adequat. 

11. Classificar les plantes mitjançant l’observació d’imatges i un mapa conceptual. 

12. Treballar adequadament per grup d’experts i cooperatiu. 

13. Entendre l’estructura i la reproducció dels briòfits i els pteridòfits. 

14. Aplicar els coneixements de molses i falgueres per a resoldre un problema proposat. 

15. Completar el mapa conceptual dels vegetals. 

16. Identificar les principals característiques dels espermatòfits. 

17. Destacar quina importància tenen les llavors i les flors en els vegetals. 

18. Dissenyar una diapositiva i planificar una exposició oral. 

19. Identificar i distingir l’estructura d’una molsa i una falguera, i saber-la representar. 

20. Utilitzar la lupa binocular (o electrònica) per a dibuixar una molsa i una falguera. 

21. Respectar el material de laboratori i mantenir un comportament de treball adequat. 

22. Conèixer les diferències estructurals i reproductives principals de les gimnospermes i les 

angiospermes. 

23. Exposar oralment allò investigat individualment sobre un element vegetal comestible. 

24. Realitzar la coavaluació en les presentacions orals dels companys/es. 

25. Reconèixer i anomenar els elements vegetals exposats segons si són: arrel, tija, fulla, flor, fruit 

o llavor. (s’exposaran els elements prèviament vistos en les exposicions orals. 

26. Interpretar una taula de dades reals sobre la producció agrícola de Catalunya al 2013. 

27. Utilitzar la balança correctament per a pesar 5 ingredients vegetals (a escollir). 

28. Jutjar quan serà més adequat utilitzar els grams i/o quilograms, i canviar les unitats, si cal. 

29. Treballar en equip, respectar el material de laboratori i mantenir un comportament adequat. 

30. Construir i expressar correctament una opinió pròpia de la UD a través de l’enquesta. 

31. Mantenir l’ordre a la classe i promoure  el sentiment d’equip (en el cas del tast de plats). 
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1.Introducció 
Després d’haver estat convidat al MasterChef Junior i tenint en compte que hauràs de 

participar en una prova, on caldrà treballar exclusivament amb vegetals, és del tot 

imprescindible que et situïs i recuperis alguns conceptes. 

ACTIVITAT PRÈVIA. Veritat o fals? Què en penses? 
 

V / F 1- Els vegetals es nodreixen, es reprodueixen, però no es relacionen (viuen 

fixats al substrat i no es poden moure). Per tant NO són éssers vius.  

V / F  2- Els vegetals estan formats per cèl·lules.  

V / F  3- Les cèl·lules d’un vegetal són iguals a les d’un animal, ja que tots dos són 

éssers vius.  

V / F  4- Els bolets són vegetals que habiten els boscos més humits. 

V / F  5- Els vegetals més alts no es nodreixen a través de les arrels,  

ja que no poden captar l’aigua i les sals minerals del sòl.  

V / F  6- Tots els vegetals tenen flors i llavors. 

V / F  7-. Les arrels d’alguns vegetals són comestibles. 

 

ACTIVITAT 1. Però què són exactament els vegetals? 
 

A continuació es proposen un sèrie de preguntes per anar responent entre tots, 

ordenadament i respectant el torn de paraula. 

1. On guarden el material genètic? 

2. Formades per una cèl·lula o més? 

3. Com es nodreixen? 

4. Si són pluricel·lulars…aleshores…podem dir que formen… 

5. (a) Quin medi habiten majoritàriament? (b) I per què  

creus que han pogut col·lonitzar aquest medi?  

PISTA: Tenen una epidermis impermeable 

6. Quin ha estat el seu origen? 

 

Completa els buits corresponents a mesura que es vagin resolent les preguntes amb 

el grup classe. 



La contextualització, una estratègia per a la promoció de l’aprenentatge competencial i interdisciplinari  

76 
 

 

 Els vegetals so n organismes - e ssers vius- (1) _____________ (totes les seves 

ce l·lules tenen un nucli), (2) ______________ (formades per moltes ce l·lules) i 

(3) _______________.  

 Presenten les ce l·lules agrupades en (4) _____________(ce l·lules que 

s'especialitzen per a realitzar diferents funcions) i majorita riament habiten 

el medi (5a) ____________, on viuen fixades al substrat. Han pogut aquest medi 

pel fet de tenir una epidermis impermeable que evita (5b) _________________. 

 3. Es van originar fa me s de (6a) _______________, a partir de les 

(6b) ________________. 

 

RESUM . Classificació dels vegetals dins els 5 regnes 
 

 

OBJECTIUS ASSOLITS? Ho he entès bé? Encara tinc dubtes? 
Recordo els vegetals com a un regne  dels  éssers vius. 1 2 3 
Identifico les principals característiques dels vegetals.  1 2 3 

1- No ho he entès    2- Ho he entès a mitges   3- Ho he entès molt bé 
Si has escrit 1 ó 2 en alguna de les teves respostes... 
Com creus que podries millorar-ho? 
 
 
 
Tens alguna curiositat pendent? Escriu-la. 
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2. Estructura cel·lular 
 

El jurat del concurs MasterChef Junior és estrictament seriós i 

rigorós amb la normativa del joc. Ens recorden que la prova 

només permet treballar amb elements del món vegetal. A fi 

d’evitar qualsevol irregularitat o possibles trampes, el jurat 

disposarà d’un microscopi òptic per a comprovar l’origen 

vegetal de tots els ingredients.  

 

TREBALL INDIVIDUAL  

ACTIVITAT PRÈVIA. El microscopi òptic? Per a què? 
 

Respon individualment: Per què creus que els serà útil el microscopi  òptic? Si tu fossis 

el jurat, què comprovaries per saber que realment es tracta d’un producte vegetal? 

Sabries dir el nom d’algun orgànul cel·lular? 

Per ajudar-te, es mostra una imatge del què observarien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TREBALL EN PARELLA 

En acabat, compara la teva resposta amb la del teu company/a abans de posar-ho tots 

en comú. 
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TREBALL EN GRUPS DE 4 

Agrupeu-vos en grups de 4 o màxim 5 persones.  

Necessitareu:  

1. mínim un ordinador 

2. una cartolina 

3. material per dibuixar/escriure 

4. un/a portaveu de grup 

 

ACTIVITAT 2. Descoberta de l’estructura cel·lular vegetal! 
 

Les cèl·lules són la unitat morfològica i funcional de tot ésser viu. Ara bé, la seva forma 

i funció depenen del tipus d’organisme. És per això que des de fa molt temps l’estudi de 

la cèl·lula i la seva identificació ha estat molt important per a la comunitat científica. De 

la mateixa manera, som capaços de distingir entre una cèl·lula vegetal i una animal?  

 

Indica quina de les dues cèl·lules creus que és vegetal i quina animal. I encercla 

aquelles 2 característiques exclusives de la cèl·lula vegetal. 

(1) ______________________    (2) _____________________ 
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Seguidament, cal que us endinseu en la recerca i descoberta de l’estructura cel·lular 

dels vegetals. Cada grup haurà de treballar l’orgànul corresponent al número de grup. 

Amb l’ajut d’internet haureu de: 

a) Buscar una imatge representativa de l’orgànul i mostrar-la al professor/a. Un 

cop sigui correcte, dibuixar-lo en la cartolina proporcionada (ocupant tot l’espai 

del full).  

b) Cercar quina és la funció principal de l’orgànul i consultar amb el professor/a si 

és correcte. Posteriorment cal indicar-ho (breument) en el quadre següent.  

c) Encerclar aquells orgànuls exclusius dels vegetals. 

 ORGÀNUL FUNCIÓ PRINCIPAL 
(paraula/es clau) 

1 MEMBRANA PLASMÀTICA 
 O CEL·LULAR 

 
 
 

2 PARET CEL·LULAR  
 
 

3 MITOCONDRI  
 
 

4 CLOROPLAST  
 
 

5 CITOPLASMA  
 
 

6 NUCLI  
 
 

7 VACÚOL  
 
 

 

POSADA EN COMÚ 

Cada portaveu de grup sortirà quan se’l cridi a la pissarra:  

a) enganxarà l’orgànul representat a la pissarra (excepte grup 1 i 2 que el dibuixaran a la 

pissarra en gran, de manera que es puguin incloure els orgànuls en el seu interior).  
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b) anomenarà quina és la seva funció principal. Caldrà que tots ho anoteu en el 

quadre anterior.  

Mentrestant, caldrà que aneu copiant el dibuix en l’espai de sota, així com indicar el 

nom de l’estructura o orgànul corresponent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIUS ASSOLITS? Ho he entès bé? Encara tinc dubtes? 
Reconec la utilitat del microscopi òptic per visualitzar 
l’estructura cel·lular 

1 2 3 

Identifico les diferències entre cèl·lula animal i vegetal 1 2 3 
Puc explicar la cèl·lula vegetal amb tots els seus orgànuls i 
funcions a través d’un model 

1 2 3 

1- No ho he entès    2- Ho he entès a mitges   3- Ho he entès molt bé 
Si has escrit 1 ó 2 en alguna de les teves respostes... 
Com creus que podries millorar-ho? 
 
 
 
Tens alguna curiositat pendent? Escriu-la. 
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3. Classificació dels vegetals. 
 

ACTIVITAT PRÈVIA. Com es classifiquen els vegetals? I segons quin criteri? 
 

A continuació es mostra la classificació del regne vegetal en forma de MAPA 

CONCEPTUAL.  

Per entendre com s’han anat classificant els vegetals, caldrà que emplenis els espais 

buits a mesura que avancis en la unitat. Així doncs, hauràs d’indicar quina 

característica ha permès establir un grup o un altre. 
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4. Briòfits i pteridòfits. 
Des del programa MasterChef Junior ens han advertit que NO tot el regne vegetal és 

apte per a la cuina. Existeixen uns grups de vegetals menys evolucionats, com són els 

briòfits (molses) i pteridòfits (falgueres), els quals no els trobarem mai a la cuina. És 

molt important que els coneguis! 

ACTIVITAT PRÈVIA. Recordes haver-ho vist mai? 
 

Les imatges projectades mostren dues plantes de grups diferents. T’atreviries a dir com 

es diuen i on les podríem trobar? 

Imatge 1 (BRIÒFIT) 

 Què és? 

 

 On la puc trobar? 

Imatge 2 (PTERIDÒFIT) 

 Què és? 

 

 On la puc trobar? 

TREBALL PER GRUP D’EXPERTS 

ACTIVITAT 3. Sigues un expert i descobreix-ne més! 
 

Ara que ja en sabeu més dels briòfits i els pteridòfits és hora de que en conegueu 

l’estructura i la reproducció. Per a fer-ho cadascú de vosaltres prendrà un rol d’expert 

diferent (si el grup és de 5, 2 membres seran experts del mateix) dintre el vostre grup 

cooperatiu. 

1. Expert en l’estructura dels Briòfits (molses). 

2. Expert en la reproducció del Briòfits (molses). 

3. Expert en l’estructura dels Pteridòfits (falgueres). 

4. Expert en la reproducció dels Pteridòfits (falgueres). 

Caldrà que contestis l’activitat que et pertoca! Cal que ho resolguis amb molta 

atenció, ja que el teu grup cooperatiu esperarà les respostes d’un expert com tu. 
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EXPERT 1: Estructura dels Briòfits (molses i hepàtiques) 
 

Llegeix atentament el text i posteriorment situa les paraules clau (marcades en 

negreta) en l’esquema representat. 

Les molses presenten estructures semblants a arrels, tiges i fulles pero  en realitat 

so n falses arrels, falses tiges i falses fulles donat que internament no presenten 

vasos conductors de saba. Presenten dues parts ben diferenciades: el gameto fit 

(sempre present), i l’esporo fit (nome s quan es reprodueix). 

El GAMETÒFIT e s la zona que constitueix la major part del brio fit. E s la part 

encarregada de la nutricio . Se’n distingeixen 3 parts:  

 RIZOIDES: semblants a les arrels, fixen la planta al substrat. 

 CAULIDI: falsa tija que pot ser me s o menys ramificada. 

 FIL·LIDIS: semblants a les fulles, so n la mines de color verd on es troben els 

cloroplasts. 

Per altra banda, presenta l’ESPORÒFIT. La part reproductiva nome s surt quan el 

brio fit es vol reproduir. L’esporo fit esta  format per un PEU que aguanta 

l’ESPORANGI (capsula que conte  les ESPORES SEXUALS). 
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EXPERT 2: Reproducció dels Briòfits (molses i hepàtiques) 
 

Llegeix atentament el text i posteriorment situa els números corresponents a cada 

paraula en l’esquema corresponent al cicle biològic d’un briòfit.  

Els brio fits es poden reproduir de dues maneres segons si intervenen els ga metes 

(sexual) o no (asexual). 

Reproducció Sexual: Els brio fits es reprodueixen sexualment a trave s d'ESPORES 

SEXUALS (1) que so n transportades pel vent i germinen si les condicions d'humitat 

so n favorables.  

Pero  d’on surten aquestes espores? → En la part masculina o ANTERIDI (2) es 

formen els gàmetes masculins (3) que es desplaçaran a trave s de l’aigua fins a 

l’ARQUEGONI (4) o part femenina d’una altre molsa. Aquest arquegoni conte  els 

gàmetes femenins (5) . Quan els 2 ga metes s’uneixin dins l’arquegoni es formara  

el zigot (6) que creixera  fins a formar l’ESPORÒFIT (7). Aquest esporo fit es 

caracteritza per tenir un PEU (8) que sustenta l’ESPORANGI (9) (ca psula que 

conte  les espores). Aquestes espores seran transportades pel vent i germinaran 

quan les condicions siguin favorables. 

 

 

Reproducció Asexual (sense gàmetes): El brio fits tambe  es poden reproduir 

asexualment per fragmentació (a partir d'arrencar un fragment, sota condicions 

o ptimes d'humitat, creixera  i s'obtindra  un nou individu) o  per propàguls (masses 

de ce l·lula que so n transportades per gotes de pluja i donen lloc a nous individus 

alla  on s'estableixen). 
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EXPERT 3: Estructura dels Pteridòfits (falgueres i equisets) 
 

Llegeix atentament el text i posteriorment situa les paraules clau (marcades en 

negreta) en l’esquema representat. 

Les falgueres i els equisets no presenten tiges aèries, sinó RIZOMES. Aquests 

rizomes són tiges subterrànies horitzontals de les quals broten les ARRELS i les 

fulles. En els pteridòfits, les fulles són conegudes com a FRONDES, les quals estan 

molt dividides i quan són joves es troben enrotllades sobre sí mateixes formant un 

bastó. En el seu revers es troben els SORUS, dintre dels quals s’hi agrupen els 

esporangis (allà on es formen les espores quan les condicions de reproducció són 

propícies).   
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EXPERT 4: Reproducció dels Pteridòfits (falgueres i equisets) 
 

Llegeix atentament el text i posteriorment situa els números corresponents a cada 

paraula en l’esquema corresponent al cicle biològic d’un pteridòfit.  

Els pterido fits, de la mateixa manera que els brio fits, es poden reproduir de dues 

maneres segons si intervenen els ga metes (sexual) o no (asexual). 

Reproducció Sexual: al revers de les FRONDES (1) (fulles dels pterido fits), en 

l’e poca de reproduccio , apareixen els SORUS (2), que contenen els 

ESPORANGIS (3) (alla  on es produeixen les espores sexuals). Quan les condicions 

so n favorables les ESPORES (4) s’alliberen i so n transportades pel vent. Quan 

arriben a un lloc amb prou humitat, les espores germinen i formen el GAMETÒFIT 

(5) (una fina la mina verda de menys d’1 cm) que conte  els aparells reproductors 

masculins i femenins. A continuacio  es produeixen els gàmetes masculins (6) que 

neden fins a trobar els gàmetes femenins (7) (depe n per tant de la prese ncia 

d’aigua en el so l). De la fecundacio  en resultara  un ZIGOT. Finalment aquest 

creixera  (8) fins a formar-se la nova falguera, amb rizoma, arrels i frondes. 

 

Reproducció Asexual (sense gàmetes): molts es reprodueixen per fragmentacio  

del rizoma que origina diverses plantes independents. 
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TREBALL PER GRUP COOPERATIU 

Acaben d’arribar 3 mostres de plantes en mans dels organitzadors del programa 

MasterChef Junior. Tot i que porten estona discutint i intentant classificar dues plantes 

encara no se n’han sortit. Els podeu ajudar? 

ACTIVITAT 4: Poseu-vos a prova! 
 

En grup intenteu discutir i resoldre entre tots de quin tipus de planta es tracta en 

cada cas (MOLSA, FALGUERA, NI MOLSA NI FALGUERA) i per què.  

Planta A: ______________________________________ 

PISTA: En observar el revers de les fulles es veuen uns “puntets” que semblen 

sorus.  

Justificació: 

 

 

Planta B: ______________________________________ 

PISTA: es reprodueix segons el segu ent cicle biolo gic.  

 

Justificació: 
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Planta C: ______________________________________ 

PISTA: Presenta una tija acabada amb una flor. Prove  d’un ambient no gaire humit. 

Justificació: 

 

 

 

 

OBJECTIUS ASSOLITS? Ho he entès bé? Encara tinc dubtes? 
He estat capaç de classificar les plantes mitjançant 
l’observació d’imatges i un mapa conceptual. 

1 2 3 

He treballat adequadament per grup d’experts i 
cooperatiu. 

1 2 3 

He entès l’estructura i la reproducció dels briòfits i 
pteridòfits. 

1 2 3 

He aplicat els coneixements de molses i falgueres per a 
resoldre un problema proposat. 

1 2 3 

1- No ho he entès    2- Ho he entès a mitges   3- Ho he entès molt bé 
Si has escrit 1 ó 2 en alguna de les teves respostes... 
Com creus que podries millorar-ho? 
 
 
 
Tens alguna curiositat pendent? Escriu-la. 
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5. Espermatòfits.        
ACTIVITAT PRÈVIA. Com es classifiquen els vegetals? I segons quin criteri? 
 

Retrocedeix fins a la pàgina 9 i acaba de completar el mapa conceptual. 

 

ACTIVITAT PRÈVIA. Quins espermatòfits coneixes? 
 

Després d’haver completat el mapa conceptual i tenint en compte les característiques 

de gimnosperma i angiosperma, series capaç de recordar 2 exemples que coneguis 

de: 

GIMNOSPERMA ANGIOSPERMA 

 
 

 

 
 

 

 

ACTIVITAT 5. Pensa i completa! 
 

Tenint en compte el que ja sabem fins ara, respon les següents qüestions: 

a) La reproduccio  _______________ dels espermato fits e s possible sense necessitat 

d’_________________, ja que els grans de pol·len (contenen ga metes 

________________) es troben protegits de la dessecacio . 

b) Les __________________ permeten resistir les condicions d’escassa ____________ 

gra cies a la seva estructura de resiste ncia. Quan aquesta llavor germina, ho 

fa molt me s ________________ que en altres condicions, ja que el 

desenvolupament ja l’ha fet abans de germinar. 

c) La prese ncia de ___________________ possibilita la reproduccio  sexual entre 

individus molt allunyats. 

 

Quan acabis compara-ho amb el company/a, abans de posar-ho en comú amb el 

grup-classe. 
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OBJECTIUS ASSOLITS? Ho he entès bé? Encara tinc dubtes? 
He estat capaç de completar el mapa conceptual dels 
vegetals. 

1 2 3 

He identificat les principals característiques dels 
espermatòfits. 

1 2 3 

He destacat la importància que tenen les llavors i les flors 
en el vegetals. 

1 2 3 

He entès com dissenyar i planificar l’exposició oral 
(Deures) 

1 2 3 

1- No ho he entès    2- Ho he entès a mitges   3- Ho he entès molt bé 
Si has escrit 1 ó 2 en alguna de les teves respostes... 
Com creus que podries millorar-ho? 
 
 
 
Tens alguna curiositat pendent? Escriu-la. 
 
 

DEURES: Diapositiva + Exposició oral (màxim 2 minuts) 

1. Feu una fotografia de l’ingredient que us hagi tocat, si voleu us podeu fer una 
selfie amb ell. I indicar-ne el nom en català i en anglès (en cursiva). 

2. Indiqueu ben destacat de quin òrgan es tracta: arrel, tija, fulla, flor, fruit o llavor. 
Cal que indiqueu també el nom en anglès (en cursiva). 

3. Busqueu una fotografia de l’arbre, herba, etc. d’on prové i indiqueu-ne el nom 
científic en llatí (subratllat i en cursiva). 

4. Expliqueu una curiositat que trobeu interessant. 

5. Envieu-la al professor/a com a màxim el dia que us proposi a: 
masterchefjunior.vegetals@gmail.com 

Encercla el teu ingredient: 

Pastanaga Rave Bleda Llenties Cigrons 

Patata Espàrrec All tendre Ceba Porro 

Carxofa Bròquil Col-i-flor Pebrot Cogombre 

Albergínia Tomàquet Nous Escarola Poma 

Pera Pinyons Taronja Espinac Ametlla 

Remolatxa Mandarina Mongeta tendre Pansa Plàtan 

Calçot     

mailto:masterchefjunior.vegetals@gmail.com
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6. Gimnospermes i Angiospermes.  

ACTIVITAT 6. El misteri de les flors. 
 

Llegeix el text atentament i respon: 

En primer lloc cal ressaltar que no totes les flors són molt 
vistoses, sinó que hi ha flors com les dels pi o las del 
blat, que són molt poc vistoses. És a dir que hi ha plantes 
amb flors, com el pi o el blat, que a primer cop d'ull no ho 
semblen.  

El per què hi ha flors vistoses i altres que no 
ho són està relacionat amb quina estratègia 
segueix la planta per dispersar el pol·len que 
produeixen les seves flors. Si és a través dels 
insectes o dels colibrís, cal que la flor 
produeixi un aliment per ells (el nèctar) i que 
presenti uns pètals molt llampants perquè 
sigui fàcilment visualitzada. En canvi, si la 
dispersió del pol·len o pol·linització es deixa 
que la faci el vent, no cal que la planta 
inverteixi energia en produir nèctar ni en 
fabricar pètals grans i llampants. 

Un altre tema que cal ressaltar és que les pinyes o cons dels pins, malgrat portin 
dintre les llavors, no són un tipus de fruit com per exemple si ho és la poma, el 
préssec o la mongeta. En les pinyes les llavors no estan del tot dintre i quan la 
pinya madura i s'obre cauen al terra. En canvi, en els fruits les llavors sí estan 
dintre. La funció del fruits abans esmentats és oferir un aliment per atraure els 
animals i fer que siguin menjats per ells i, com les llavors resisteixen els seus sucs 
digestius, aconseguir la dispersió de les llavors, que surten amb les defecacions 
d'aquests animals. Si reflexionem sobre tot això veurem que és quasi increïble 
entendre com s'ha pogut establir aquestes sofisticades estratègies de 
supervivència entre espècies tan diferents com són les plantes i els animals.  

a) Per què hi ha flors més vistoses que d’altres?  

 

b) En què es diferencia una pinya de pi d’una poma? A quin grup 
d’espermatòfit pertany cada una? 
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OBJECTIUS ASSOLITS? Ho he entès bé? Encara tinc dubtes? 
He estat capaç de conèixer les diferències estructurals i 
reproductives principals de les gimnospermes i les 
angiospermes. 

1 2 3 

He exposat oralment allò investigat individualment sobre 
un ingredient vegetal comestible. 

1 2 3 

He realitzat correctament la coavaluació de les 
presentacions dels companys/es. 

1 2 3 

1- No ho he entès    2- Ho he entès a mitges   3- Ho he entès molt bé 
Si has escrit 1 ó 2 en alguna de les teves respostes... 
Com creus que podries millorar-ho? 
 
 
 
Tens alguna curiositat pendent? Escriu-la. 
 
 

 

 

 

 

Moltes felicitats per arribar fins aquí! 

 

 

 

 

NOTA: 

Recorda que has d’entregar aquest dossier l’últim dia, ja que 

compta un 30% de la unitat. Fixa-t’hi que estigui complet, 

corregit i ben presentat. 
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Annex – Criteris d’avaluació 

A continuació es mostra la taula d’avaluació en que es basarà el professor/a per a 
calcular la nota d’aquesta unitat. 

 

AVALUACIÓ FORMATIVA 

% TASCA ÍTEMS GRADACIÓ NOTA 

(3 
punts) 

30% 

DOSSIER DE 
CLASSE 

Presentació 
del document 

0 0,5 1 

 Retard en 
l’entrega i/o 
incomplet. 

L’entrega quan 
toca, però 

incomplet o mal 
presentat. 

L’entrega quan 
toca, tot complet 
i ben presentat. 

Respostes de 
les activitats 

0 0,5 1 

 Falten moltes 
respostes. 

Tot respost però 
amb exercicis 
pendents de 

corregir. 

Tot respost i 
corregit. 

Autoregulació 

0 0,5 1 

 
No ha completat 

la majoria de 
graelles 

d’autoregulació. 

Ha completat 
totes les graelles 

però no ha 
plantejat cap 
proposta de 

millora. 

Ha completat 
totes les graelles 

i ha plantejat 
alguna proposta 

de millora. 

(3 
punts) 

30% 

DESCOBRIM 
VEGETALS 

Contingut i 
presentació 

0 0,5 1 

 
Informació 

incompleta i/o 
errònia i disseny 

poc atractiu. 

Informació 
correcte i disseny 

poc atractiu. 

Informació 
correcte i 

disseny atractiu. 

Exposició oral 

0 0,5 1 

 

No se l’entén, 
parla 

excessivament 
fluix i dóna 
l’esquena. 

Se l’entén, però 
parla fluix i dóna 

l’esquena. 

Se l’entén i parla 
clar i mirant al 

públic. 

Coavaluació 
dels companys 

Nota mitjana dels companys (0-1)  

(1 punt) 
10% 

PRÀCTICA 1 

Presentació 
del document 

0 0,25 0,5 

 Retard en 
l’entrega i/o 
incomplet. 

L’entrega quan 
toca, però 

incomplet o mal 
presentat. 

L’entrega quan 
toca, tot complet 
i ben presentat. 

Respostes de 
les activitats 

0 0,25 0,5 

 Falten moltes 
respostes. 

Tot respost però 
amb <50% de 

respostes 
correctes. 

Tot respost i 
>50% correcte. 
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(1 punt) 
10% 

PRÀCTICA 2 

Presentació 
del document 

0 0,25 0,5 

 Retard en 
l’entrega i/o 
incomplet. 

L’entrega quan 
toca, però 

incomplet o mal 
presentat. 

L’entrega quan 
toca, tot complet 
i ben presentat. 

Respostes de 
les activitats 

0 0,25 0,5 

 Falten moltes 
respostes. 

Tot respost però 
amb <50% de 

respostes 
correctes. 

Tot respost i 
>50% correcte. 

(1 punt) 
10% 

PRÀCTICA 3 

Presentació 
del document 

0 0,25 0,5 

 
 

Retard en 
l’entrega i/o 
incomplet. 

L’entrega quan 
toca, però 

incomplet o mal 
presentat. 

L’entrega quan 
toca, tot complet 
i ben presentat. 

Respostes de 
les activitats 

0 0,25 0,5 

 Falten moltes 
respostes. 

Tot respost però 
amb <50% de 

respostes 
correctes. 

Tot respost i 
>50% correcte. 

(1 punt) 
10% 

ACTITUD 

Classe 

0 0,25 0,5 

 

Interromp 
freqüentment la 

dinàmica de 
classe i/o no és 
respectuós amb 

els companys/es. 

Presenta un bon 
comportament 
però es mostra 

poc 
participatiu/va. 

Mostra respecte 
amb el 

company/a i 
professor/a, 

participa en les 
dinàmiques 

proposades i 
contribueix al 
bon ambient 

d’aula. 

Laboratori 

0 0,25 0,5 

 

Interromp 
freqüentment la 

dinàmica de 
classe i/o no és 
respectuós amb 
els companys/es 
i/o material de 

laboratori. 

Presenta un bon 
comportament 
però es mostra 

poc 
participatiu/va. 

Mostra respecte 
company/a i 
professor/a, 

participa en les 
dinàmiques 

proposades i 
contribueix al 
bon ambient 

d’aula. 

(10 
punts) 
100% 

NOTA FINAL  
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Cinquè Annex. Fitxa d’idees prèvies: “què mengem dels vegetals” 

 

NOM I COGNOMS: _________________________________ DATA: _____________________ 

“Què mengem dels vegetals?” 

Per tal de preparar les exposicions de les dues sessions posteriors, cal prèviament conèixer què 

sabem. T’has parat mai a pensar quina part de la planta correspon cada hortalissa, fruita o 

verdura...marca-ho amb una creu (X). Si no ho saps, no t’amoïnis, precisament per això t’anirà 

bé aprendre-ho. 

 ARREL TIJA FULLA FLOR FRUIT LLAVOR 

Pastanaga       

Patata       

Carxofa       

Albergínia       

Pera       

Rave       

Espàrrec       

Bròquil       

Tomàquet       

Pinyons       

Bleda       

All tendre       

Col-i-flor       

Nous       

Taronja       

Llenties       

Ceba       

Pebrot       

Escarola       

Espinac       

Cigrons       

Porro       

Cogombre       

Poma       

Ametlla       

Remolatxa       

Mandarina       

Mongeta 
tendre 

      

Pansa       

Plàtan       

Calçot       

*El seu òrgan originari ha estat modificat a per a formar un tubercle (patata) i un bulb (ceba). 

Però aquests dos, han evolucionat a partir de…(marca la X) 
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Sisè Annex. Graella de coavaluació d’exposicions orals. 

 

 

Taula de coavaluació de les exposicions orals (SESSIÓ 7) 

Puntuació: 1- No gaire;  2- A mitges;  3- Molt bé 

Alumne 
(Nom i Cognoms) 

He entès el que 
explicava? 

Ha parlat prou fort 
i clar? 

M’ha agradat el 
disseny de la 
diapositiva? 
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Taula de coavaluació de les exposicions orals (SESSIÓ 8) 

Puntuació: 1- No gaire;  2- A mitges;  3- Molt bé 

Alumne 
(Nom i Cognoms) 

He entès el que 
explicava? 

Ha parlat prou fort 
i clar? 

M’ha agradat el 
disseny de la 
diapositiva? 
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Setè Annex. Guions de pràctiques 

 

NOM I COGNOMS: _________________________________ DATA: _____________________ 

 

PRÀCTICA I. L’Estructura del Vegetals 

El jurat del MasterChef Junior està força preocupat ja 

que en la darrera edició, es van topar amb un grup 

d’estudiants de 1r d’ESO que desconeixien quines 

eren les parts d’una planta i com s’organitzava 

l’estructura vegetal. En conseqüència, en dur-los a 

l’hort per a recollir els ingredients dels seus plats, 

molts no van saber com actuar i van quedar 

desqualificats. Preocupats per si mai es torna a 

repetir aquesta situació, des del programa han 

organitzat la següent pràctica de laboratori rotatòria 

d’allò més interessant! 

Què farem? (Objectius d’aprenentatge)  

32. Reconèixer la presència de vasos conductors en la tija d’api i relacionar-ho amb 

la importància per a la distribució de la saba bruta i la saba elaborada de les 

plantes. (TAULA A) 

33. Distingir els òrgans d’una planta i atribuir-ne una funció principal segons les 

característiques observades. (TAULA B) 

34. Utilitzar la lupa binocular per a dibuixar una flor hermafrodita. (TAULA C i D) 

35. Respectar el material de laboratori i mantenir un comportament de treball 

adequat. 

 

Què necessitem? (Material)  

A més a més del guió de pràctiques i material per escriure necessitem: 

 TAULA A: tija d’api dipositada en un got amb tinta xina i aigua un mínim de 3 

dies. 

 TAULA B: planta sencera (exemple: lliri o tulipa) 

 TAULA C i D: lupa binocular, flor hermafrodita (exemple: lliri o tulipa) 
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Com ho farem? (Procediment)  

a)  S’han organitzat 3 PRÀCTIQUES DIFERENTS en 4 taules (A,B,C i D) distribuïdes 

en tot l’espai del laboratori que us permetran tenir una idea més aproximada 

de l’estructura vegetal. Cal que formeu grups de 4 persones* (possiblement 

algun grup haurà de ser de 3) i us col·loqueu en una pràctica.  

*Si el grup treballa bé i no hi ha problemes es conservarà durant les 3 sessions 

de pràctiques.  

b) Un cop acabada la pràctica anireu en aquella que estigui lliure. Caldrà haver-les 

vist totes. 

c) Cada petita pràctica té la seva explicació i exercicis que haureu de completar i 

respondre. RECORDEU: al final de la sessió es recollirà el guió de pràctiques 

(Avaluació: 10%) 

Activitats (Resultats i Conclusions) 

Taula A. Per on circulen l’aigua i els nutrients de les plantes? 
 

Els vegetals, a excepció dels briòfits (molses i 

hepàtiques), tenen dos sistemes de vasos conductors, 

segons el tipus de saba que transporten:  

 La saba bruta puja per l’interior 

del xilema des de l’arrel fins les fulles.  

 A les fulles, els productes resultants de la 

fotosíntesi, sofreixen una sèrie de reaccions i 

donen lloc a la saba elaborada. La saba 

elaborada circula per l’interior del floema, en 

sentit ascendent i descendent, arribant a totes 

les parts del vegetal que no fan la fotosíntesi i 

servint d’aliment a la planta i, a més, 

s’emmagatzema com reserva (midó). 

Tenint en compte aquesta explicació, dedueix amb el teu grup de companys/es: 

 a) ABANS D’OBSERVAR L’API : Què s’espera observar en l’interior de la tija fresca 

d’api, si aquesta ha estat en remull durant uns dies en aigua i tinta xina? (PISTA: l’aigua 

representa l’aigua del sòl, i la tinta ens permet veure el recorregut de l’aigua) 
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b) Un cop deduït, comprova-ho, estaves equivocat/da? Justifica-ho. 

 
 
 

c) Com podries relacionar els mots “vasos conductors” i “vegetals més alts” en una 

mateixa frase? 

 
 
 

 

Taula B. Els òrgans d’un vegetal...quins són? Tenen alguna utilitat?  
 

Les cèl·lules dels vegetals s’organitzen per formar teixit conductor (vasos 

conductors) i altres tipus de teixits més especialitzats (òrgans). Entre els òrgans de 

la planta, a excepció dels briòfits (molses i hepàtiques), es distingeix: l’arrel, la tija, 

i les fulles. Només en el cas dels espermatòfits (gimnospermes i angiospermes) 

s’hi distingeixen també flors.  

A continuació et trobes davant un planta angiosperma: 

a) Dibuixa una representació esquemàtica de la planta (ESQUERRE) i assenyala’n 

les diferents parts (arrel, tija, fulla i flor).  

b) Relaciona (amb fletxes) la part amb la seva funció i anota 1 característica 

observable (DRETA) que justifiqui la teva resposta. 

 

 

 

 

 

 ÒRGAN FOTOSINTÈTIC 

 INTERCANVI DE GASOS 

 ÒRGAN REPRODUCTOR 

 S’HI FORMEN LES LLAVORS 

 FIXA LA PLANTA AL 

SUBSTRAT 

 ABSORBEIX AIGUA I SALS 

MINERALS 

 SUSTENTA LES FULLES I 

LES APROXIMA A LA LLUM 

 APORTA LES SUBSTÀNCIES 

ABSORBIDES PER LES 

ARRELS  
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Taula C i D. Flors hermafrodites, una estructura interessant! 
 

Les Angiospermes (~2/3 dels vegetals) són plantes amb flors i fruits per la qual 

cosa presenten les seves llavors tancades dintre de fruits. Les flors estan formades 

per una sèrie de fulles modificades i en elles es pot distingir les següents parts: 

Part estèril 

 CALZE: petites fulles verdes que hi ha a la base de la flor (SÈPALS) 

 COROL·LA: conjunt de PÈTALS, és a dir, fulles modificades amb colors i formes 

diverses que serveixen per protegir la part fèrtil de la flor i atraure animals que 

transportin el pol·len. 

Part fèrtil (conté els òrgans reproductors, quan tenen els masculins i els femenins 

són flors hermafrodites). 

 ANDROCEU (part reproductiva masculina): 

o Anteres: lloc on es produeix el pol·len. 

o Filament: peu de les anteres. 

 GINECEU (part reproductiva femenina): 

o Estigma: part superior, s’encarrega de captar el pol·len. 

o Estil: coll. 

o Ovari: part inferior, amb 1 o més òvuls. 

Amb l’ajut de la LUPA BINOCULAR observa la flor hermafrodita de la planta 

proporcionada (indica-la en l’espai corresponent). Fes-ne un dibuix i marca’n les parts 

(destacades en negreta en el text). 

 
FLOR DE ________________________  
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OBJECTIUS ASSOLITS? Ho he entès bé? Encara tinc dubtes? 
He reconegut la importància dels vasos conductors en la 
tija d’api per a la distribució de la saba de les plantes. 

1 2 3 

He distingit els diferents òrgans d’una planta, amb les 
seves funcions i característiques.  

1 2 3 

He utilitzat la lupa binocular per a dibuixar una flor 
hermafrodita.  

1 2 3 

He respectat el material de laboratori i m’he mantingut 
amb un comportament de treball adequat.  

1 2 3 

2- No ho he entès    2- Ho he entès a mitges   3- Ho he entès molt bé 
Si has escrit 1 ó 2 en alguna de les teves respostes... 
Com creus que podries millorar-ho? 
 
 
 
 
Tens alguna curiositat pendent? Escriu-la. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Recorda que has d’entregar aquest guió de pràctiques, ja 

que compta un 10% de la unitat. Fixa-t’hi que estigui complet i 

ben presentat. 
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NOM I COGNOMS: _________________________________ DATA: _____________________ 

 

PRÀCTICA II. Ajuda’ns a identificar-les! 

Avui hem rebut un parell de caixes amb un 

contingut desconegut. Els tècnics del programa 

MasterChef Junior s’han trobat amb dos tipus de 

plantes que no havien vist mai abans a les cuines 

del programa. Entre ells es demanaven si eren 

comestibles però no han arribat a cap conclusió.  

Per aquest motiu ens demanen la nostra 

col·laboració! Amb l’ajut de la lupa binocular 

haurem de descobrir de quin grup de plantes es 

tracta! T’hi animes? 

 

Què farem? (Objectius d’aprenentatge)  

36. Identificar i distingir l’estructura d’una molsa i una falguera, i saber-la 

representar. 

37. Utilitzar la lupa binocular per a dibuixar una molsa i una falguera. 

38. Respectar el material de laboratori i mantenir un comportament de treball 

adequat. 

 

Què necessitem? (Material)  

A més a més del guió de pràctiques i material per escriure necessitem: 

 Mostra de molsa i falguera 

 Lupa binocular (mínim una per grup) 

 

Com ho farem? (Procediment)  

Treballareu ordenadament per grups (mateixos que en la pràctica I), però respondreu 

individualment en el vostre guió de pràctiques. 

Per a ajudar-vos, s’ha adjuntat informació complementària de la lupa binocular (veure 

annex). 
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Activitats (Resultats i Conclusions) 

Observació i identificació de les mostres 
 

RECORDA... 

Existeixen dos grups de plantes que no tenen ni flors, ni fruits, ni llavors, les quals 

habiten principalment les zones humides. 

Els briòfits, són plantes petites (normalment d’1-15 cm d’alçada) que es 

distingeixen de la resta per no tenir vasos conductors (estructures de transport), ja 

que les seves petites dimensions fan que l’aigua, els nutrients i els productes de la 

fotosíntesi circulin sense necessitat d’ells. Són principalment les molses i les 

hepàtiques. 

 

Els pteridòfits són en canvi plantes amb vasos conductors que poden mesurar 

poden mesurar entre 1-2m (fins a 16m en climes tropicals). No tenen ni flors, ni 

fruits, ni llavors. Són principalment les falgueres i els equisets. 
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Després d’haver recordat aquells conceptes treballats a classe és hora de posar en 

pràctica els teus coneixements. Tenint en compte que se’t donen dues mostres fins ara 

desconegudes hauràs d’utilitzar correctament la lupa binocular per a identificar-les.  

Fes-ne un dibuix esquemàtic i senyala-hi les parts que puguis reconèixer. A més a 

més, caldrà que diguis si es tracta d’una molsa o una falguera, i justificar-ne la 

resposta. 

I digues, un cop observades, creus que són plantes comestibles? Sí / No 

  

MOSTRA 1 (què és?):  

 
Dibuix esquemàtic i parts identificades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificació: 
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MOSTRA 2 (què és?):  

 
Dibuix esquemàtic i parts identificades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificació: 
 
 
 
 

OBJECTIUS ASSOLITS? Ho he entès bé? Encara tinc dubtes? 
He identificat i distingit l’estructura d’una molsa i una 
falguera, i les he sabut representar. 

1 2 3 

He utilitzar la lupa binocular per a dibuixar una molsa i 
una falguera.  

1 2 3 

He respectat el material de laboratori i m’he mantingut 
amb un comportament de treball adequat.  

1 2 3 

3- No ho he entès    2- Ho he entès a mitges   3- Ho he entès molt bé 
Si has escrit 1 ó 2 en alguna de les teves respostes... 
Com creus que podries millorar-ho? 
 
 
Tens alguna curiositat pendent? Escriu-la. 
 
 
 

NOTA: Recorda que has d’entregar aquest guió de pràctiques, ja 

que compta un 10% de la unitat. Fixa-t’hi que estigui complet i 

ben presentat. 
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Annex- La Lupa Binocular 

La lupa binocular i el microscopi són instruments òptics que cal diferenciar.  
 
El microscopi ens dóna un gran augment i les preparacions s’examinen amb llum 
que les travessa; això fa necessari que els objectes que es puguin mirar siguin o 
molt petits o tallats a llesques translúcides. En canvi, la lupa binocular –també dita 
microscopi estereoscòpic– no ens augmenta tant els objectes petits, no cal que 
siguin microscòpics, i ens permet veure els seus detalls. Podem triar el tipus de 
llum: incident i/o transmesa.  
 
La lupa binocular consta d’un sistema òptic, una part mecànica i un sistema 
d’il·luminació. Ens permet aconseguir de 10 a 30 augments amb la combinació de 
l’ocular i l’objectiu, i el seu sistema de doble formació d’imatges permet visualitzar 
els objectes tridimensionalment. 
 

PARTS DE LA LUPA BINOCULAR: 

 

COM UTILITZAR-LA: 

1. Col·loca una mà sota el cos de la lupa per a subjectar-lo, i amb l’altra mà 

deixa anar el comandament de bloqueig perquè el suport pugui lliscar sobre 

la columna. 

2. Mou el cos de la lupa fins que estigui situat a 5-6 cm de la platina i prem de 

nou el comandament de bloqueig. 

3. Col·loca la mostra sobre la platina i , si cal, subjecta’l amb les pinces. 

4. Mirant pels oculars, mou el comandament d’enfocament fins  a obtenir una 

bona imatge. És aconsellable realitzar l’enfocament només amb l’ull dret i 

després corregir la diferència de visió amb l’ull esquerre.  

5. Mirant a través dels dos ulls a la vegada, gira els cossos dels oculars fins a 

que es formi una imatge en un sol cercle. 

6. Ja pots observar la teva mostra! 
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NOM I COGNOMS: _________________________________ DATA: _____________________ 
 

PRÀCTICA III. Posem-ho tot a punt! 

 

Per fi ja és aquí! Ja ha arribat l’hora de demostrar tot allò que heu après durant la 

preparació pel concurs MasterChef Junior i els vegetals. Des del programa us desitgem 

molta sort, organització i ganes de treballar en equip! Nois i noies, mans a la massa! 

Aquesta és la vostra sessió per a preparar  i pensar tot allò que incloureu en el vostre 

plat estrella! I la sorpresa que quedava pendent...hem convidat una classe amb 10 

alumnes d’una escola d’Anglaterra perquè ens ajudin a triar el millor plat! 

Què farem? (Objectius d’aprenentatge)  

1. Reconèixer i anomenar els elements vegetals exposats segons si són: arrel, tija, 

fulla, flor, fruit o llavor.  

2. Interpretar una taula de dades reals sobre la producció agrícola de Catalunya al 

2013. 

3. Utilitzar la balança correctament per a pesar 5 ingredients vegetals (a escollir). 

4. Jutjar quan serà més adequat utilitzar els grams i/o quilograms, i canviar les 

unitats, si cal. 

5. Treballar en equip, respectar el material de laboratori i mantenir un 

comportament adequat. 

Què necessitem? (Material)  

A més a més del guió de pràctiques i material per escriure necessitem: 

 TAULA A: ingredients vegetals (preferiblement tots aquells vistos a l’aula, de no 

ser així una mostra prou representativa pastanaga, rave, bleda, llenties, 

cigrons, patata, espàrrec, all tendre, ceba, porro, carxofa, bròquil, col-i-flor, 

pebrot, cogombre, albergínia, tomàquet, nous, escarola, poma, pera, pinyons, 

taronja, espinac, ametlla, remolatxa, mandarina, mongeta tendre, pansa, 

plàtan i calçot). 

 TAULA B: balances (mínim 2, 1/grup), calculadores (mínim 2, 1/grup). 
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Com ho farem? (Procediment)  

d)  Distribuïts per grups (els mateixos que en la pràctica 1 i 2), cal que 2 grups es 

col·loquin en la taula A i 2 grups en la B. 

El laboratori es troba dividit en dues zones: 

a. TAULA A: “El rebost!”→ selecció de tots els ingredients dels que 

disposeu per a dissenyar el vostre plat.  

b. TAULA B: “Zona de pesada”→ elecció dels 5 ingredients estrella, pesada 

i càlcul de la quantitat necessària per a 30 comensals. 

e) Un cop acabada la feina en la Taula A, passareu a la B, i a l’inrevés. 

f) RECORDEU: al final de la sessió es recollirà el guió de pràctiques 

(Avaluació: 10%) 

Activitats (Resultats i Conclusions) 

Taula A. “El rebost”  
 

Des de programa MasterChef us hem portat una 

tria dels ingredients dels que disposa el nostre 

hort. Suposant el cas que haguéssiu d’anar a 

recollir els ingredients “in situ” (en el mateix hort), 

sabeu què hauríeu de collir? 

Per ajudar-te, et proposem que emplenis tot el que sàpigues en els quadres de la 

pàgina 3. Hauràs de saber identificar: 

 

 

 

 

NOTA. Ens han advertit que alguns dels alumnes anglesos 

presenten al·lèrgies alimentàries, altres simplement són grans 

curiosos dels nostres plats. És per això que ens han demanat 

estar ben informats i caldrà que els ho expliquem en anglès.  

Tradueix les següents paraules a l’anglès: 

Arrel=    Fulla=    Fruit= 

Fulla=    Flor=    Llavor=  

Nom i Name: mot amb el que coneixem aquest ingredient. 
Què és? i What’s that?: part de la planta que representa (arrel, tija, fulla, flor, fruit i llavor). 

 
Exemple: NOM: Alvocat; Name: Avocado; Què és? Fruit; What’s that? Fruit 
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Tenint en compte que són molts ingredients, podeu repartir-vos la feina entre els 

membres de l’equip (caldrà però indicar de quin quadre s’ha ocupat cada un/a). 

Cadascú s’ocuparà d’aproximadament 7-8 elements. Això sí, en acabat haureu de 

posar-ho en comú i emplenar el vostre guió individualment. 

Membre 1:_________________ 

 NOM Name Què és? What’s that? 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Membre 2:_________________ 

 NOM Name Què és? What’s that? 

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 

Membre 3:_________________ 

 NOM Name Què és? What’s that? 

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     
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Membre 4:_________________ 

 NOM Name Què és? What’s that? 

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

 

Ha sorgit un imprevist, els organitzadors del programa MasteChef Junior s’han quedat 

sense alguns dels ingredients. Pots ajudar-los? 

A quina província catalana els hi sortirà més a compte anar-ho a cercar...? Consulta la 

taula annexa (pàgina 8) i encercla o subratlla aquell resultat que justifiqui la resposta. 

 

ENCIAM=    TARONJA=   PEBROT= 

POMA=    TOMÀQUET=   AMETLLA= 

Taula B. “Zona de pesada”  
 

 Ja sabeu com elaborareu el vostre plat estrella?  

Entre tots els membres de l’equip: 

1. Heu d’escollir 5 ingredients de la Taula A del laboratori 

per tal dissenyar el vostre plat estrella. 

2. Indicar-ne a quin grup de vegetals pertanyen segons la 

classificació que hem estudiat (Pensa en el mapa 

conceptual)  

3. I donar-li un nom original al plat! 

Ingredients (màxim 5) Pertany al grup de... 

  

  
  

  
  

NOM DEL PLAT:   
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Un cop tingueu clars els ingredients seleccionats, caldrà pesar-los amb l’ajut de la 

BALANÇA (instrument de mesura que serveix per mesurar el pes o la massa d’un 

objecte). Per a pesar cal: 

1- Prèviament encenem la balança i esperem que 

marqui el 0. 

2- Disposem un paper damunt la balança (per evitar 

embrutar-la) i la tarem (prémer “T” per a posar el 

recompte a “0” –i no mesurar el pes del paper-). 

3- Col·loquem l’ingredient al damunt i n’anotem el pes 

a la taula (pes unitari). 

Ingredient 
Pes unitari 

(g) 

Unitats 
necessàries 

(30 comensals) 
Pes total (g) 

Pes total 
(kg1) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 
Espai per a fer càlculs (si ho necessiteu): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA. Opcionalment, el pròxim dia de classe podreu portar els plats ja elaborats per 

a tastar-ho amb tot el grup-classe. Si us animeu, aviseu abans el/la professor/a. 

 

                                                           
1
 Recordes quants grams corresponen a 1 kg? 
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OBJECTIUS ASSOLITS? Ho he entès bé? Encara tinc dubtes? 
He sabut reconèixer i anomenar els elements vegetals 
segons si són: arrel, tija, fulla, flor, fruit o llavor. 

1 2 3 

He estat capaç d’interpretar una taula de dades reals 
sobre la producció agrícola de Catalunya durant el 2013.  

1 2 3 

He utilitzat la balança correctament per a pesar 5 
ingredients vegetals.  

1 2 3 

He jutjat quan serà més adequat utilitzar grams i/o 
quilograms, i he canviat les unitats de mesura. 

1 2 3 

He treballat en equip respectat el material de laboratori i 
m’he mantingut amb un comportament de treball 
adequat.  

1 2 3 

4- No ho he entès    2- Ho he entès a mitges   3- Ho he entès molt bé 
Si has escrit 1 ó 2 en alguna de les teves respostes... 
Com creus que podries millorar-ho? 
 
 
 
Tens alguna curiositat pendent? Escriu-la. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Recorda que has d’entregar aquest guió de pràctiques, ja que 

compta un 10% de la unitat. Fixa-t’hi que estigui completat i ben 

presentat.  
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Annex 

“Producció Agrícola de Catalunya durant el 2013”, extretes de l’Institut d’Estadística 

Català (Idescat).  

Tot i ser dades catalanes, com sabien que teníem convidats estrangers, ens les han 

proporcionat en anglès. 
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Vuitè Annex. Presentacions Powerpoint 

 

SESSIÓ 1. Els vegetals. Introducció
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SESSIÓ 2. Els vegetals. Estructura cel·lular 
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SESSIÓ 4. Els vegetals. Classificació. Briòfits i Pteridòfits
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SESSIÓ 5. Els vegetals. Espermatòfits. Gimnospermes i Angiospermes (I)
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SESSIÓ 7. Els vegetals. Espermatòfits. Gimnospermes i Angiospermes (II)
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SESSIÓ 8. Els vegetals. Espermatòfits. Gimnospermes i Angiospermes (III)



La contextualització, una estratègia per a la promoció de l’aprenentatge competencial i interdisciplinari  

156 
 



La contextualització, una estratègia per a la promoció de l’aprenentatge competencial i interdisciplinari  

157 
 



La contextualització, una estratègia per a la promoció de l’aprenentatge competencial i interdisciplinari  

158 
 



La contextualització, una estratègia per a la promoció de l’aprenentatge competencial i interdisciplinari  

159 
 

 
SESSIÓ 10. Els vegetals. Espermatòfits. Gimnospermes i Angiospermes (III)
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