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Resum  
L’objecte d’estudi d’aquest treball és el dibuix i la seva aplicació a l’aula. Tot i 
que el llenguatge escrit i oral sempre ha tingut molt pes en la ciència, la 
il·lustració científica s’ha estat utilitzant durant anys en el procés de construcció 
del coneixement científic. És útil emprar aquesta forma de llenguatge visual 
també a l’aula? Davant d’aparició de noves maneres de treballar les imatges 
com la fotografia o altres tecnologies com les animacions, l’ús del dibuix ha de 
quedar obsolet? Serveixen aquestes noves eines com a substitutes del dibuix? 
La investigació s’ha fet amb alumnes de 1r d’ESO de l’institut Damià Campeny 
de Mataró i intenta fer una mirada a les utilitats que pot amagar l’aplicació del 
dibuix en les activitats a l’aula de ciències. 
 
Paraules clau : dibuix, metodologia, nous coneixements, model mental, procés, 
percepcions, recordar. 
 
Abstract 
The object of study here is the drawing and its application in class. Despite the 
importance of written and spoken language in Science, the scientific illustration 
has been used for many years for the process of constructing the scientific 
knowledge. Is it useful to use this type of visual language in class also? Next to 
the birth of new methods for working with images such as photography or other 
technologies, like animation, is the use of drawing being out-dated? Do these 
new tools work instead of drawing? 
This investigation has been carried out with students of 1st of ESO from Damià 
Campeny High School in Mataró, and it tries to show the different utilities which 
the drawing application might hide for Science activities. 
 
Keywords : drawing, methodology, new knowledge, mental model, process, 
perception, remember. 
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1. INTRODUCCIÓ  
 
1.1. Presentació del tema de recerca  

 
El tema de recerca escollit ha estat l’ús del dibuix i el seu procés de realització 
en l’ensenyament de les ciències naturals.  
D’aquí en endavant, em referiré al dibuix com a una representació gràfica en 
una superfície d’algun aspecte de la realitat. El dibuix en ciència pot realitzar-se 
com a conseqüència o resultat d’un experiment científic, així com també poden 
fer-se a efecte d’aclarir conceptes en un text científic; en qualsevol cas sempre 
ha de reflectir el més fidelment possible la realitat. Quan el dibuix presenta 
simplificacions de l’objecte natural o una espècie de realisme augmentat, ho fa 
en concordança amb la teoria en la que està immers (England, Hinojosa i 
Romero, 2010). 
 
En la didàctica de les matèries relacionades amb les ciències naturals, l’ús del 
llenguatge escrit i de la comunicació oral han estat considerats des de sempre 
de gran importància en el procés de formació de l’alumnat. No obstant, ha estat 
demostrat que el llenguatge visual és també una estratègia que ofereix un gran 
valor didàctic que complementa els dos anteriors (Gómez i Gavidia, 2015). 
Però per contrapartida, ha quedat relegat a un segon pla.  
 
Alguns autors suggereixen que introduir la utilització de diferents formes de 
comunicació al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge ajuda a millorar la 
comprensió d’alguns aspectes i continguts. D’aquesta manera, “a partir de la 
consideració que els diferents modes de comunicació (oral, escrit, visual, 
gestual...) permeten destacar diferents aspectes de la realitat i dels models 
científics, serà necessari promoure que els alumnes parlin, escriguin, dibuixin, 
interactuïn amb objectes i materials, amb la pretensió que, així, els alumnes 
arriben a fer-se millors representacions del món” (Márquez, Izquierdo i Espinet, 
2003).  
 
Per altra banda, davant d’aparició de noves maneres de treballar les imatges 
com la fotografia o altres tecnologies com les animacions, l’ús del dibuix ha de 
quedar obsolet? Serveixen aquestes noves eines com a substitutes del dibuix? 
Molts docents segueixen defensant que el procés de realització d’un dibuix a 
l’aula de ciències (Glynn, 1997; Márquez, 2002; Lerner, 2007; Ainsworth, Prain i 
Tytler, 2011) pot afavorir un bon aprenentatge de conceptes.  
 
En aquest estudi es pretén dotar de significat l’ús del dibuix com a eina habitual 
en les activitats de ciències naturals a partir d’una estada d’observació i una 
d’intervenció del pràcticum dins el Màster de Formació del Professorat de 
Secundària UPF-UOC. 
 
1.2. Contextualització del centre de pràctiques  

 
El centre educatiu on es realitza aquest estudi és l’institut Damià Campeny, de 
Mataró. Es tracta d’un centre de titularitat pública situat al centre de la ciutat, en 
un entorn tranquil i favorable per a la pràctica educativa. Actualment ofereix el 
graduat en educació secundària i els batxillerats de ciències i tecnologia i 
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d’humanitats i ciències socials, i té més de 600 estudiants provinents d’escoles 
de primària i barris molt diversos.  
En aquest context, un dels objectius destacats del projecte actual de centre és 
millorar els resultats acadèmics de tot l’alumnat a l’ESO. Per fer-ho, els 
professionals treballen sobre un pla d’atenció a la diversitat que promou el 
respecte pels diferents ritmes d’aprenentatge, afavorint l’excel·lència i l’equitat.  
Entre el gran ventall d’eines i recursos que empren per a donar una bona 
atenció a tots els alumnes i perquè cap d’ells en quedi fora, hi destaca la bona 
comunicació amb les famílies i l’organització de les tutories. A més, des d’un 
punt de vista didàctic donen importància al treball pràctic com a estratègia 
imprescindible d’aprenentatge, dedicant-hi un mínim d’una hora setmanal per a 
cada assignatura de ciències, i són favorables a adaptar l’ús de les TIC com a 
eina habitual de treball. 
 
1.3. Elecció del tema i oportunitats per fer innova ció i recerca  

 
En aquest context, les raons que m’han portat a escollir el tema de recerca han 
estat el meu interès per aprofundir en l’enriquiment de les activitats de ciències, 
ja sigui al laboratori, en sortides de camp o a l’aula ordinària.  
 
Crec que és una temàtica molt interessant per treballar perquè, tot i que la 
utilització de la imatge no se centra únicament en les pràctiques de laboratori, 
és, de fet, una eina més per enriquir les activitats ja sigui a l’aula o al laboratori. 
A més, també és una mesura d’atenció a la diversitat, ja que molts alumnes són 
visuals (Collicot, 2000). En definitiva, resulta una mesura per poder millorar 
l’aprenentatge dels alumnes.  
 
Es pot aprofitar aquest cas per aprofundir en com traslladar l’ús del dibuix a la 
classe de ciències. Com fer-lo servir perquè serveixi a l’alumnat per millorar el 
seu aprenentatge en el camp de les ciències, en una societat de la informació 
on ja tenen a l’abast tot tipus d’informació gràfica i visual com són les 
fotografies, vídeos, animacions, etc.  
 
1.4. El dibuix en el sistema educatiu català  

 
Actualment no hi ha cap assignatura d’il·lustració científica. En l’actual 
currículum d’educació secundària obligatòria es contempla l’ús del dibuix no 
només en les assignatures de l’àmbit artístic sinó també en l’àmbit 
científicotècnic (Decret 187/2015)1. Es recull en vàries competències: 
 
Competència 1  
Identificar i caracteritzar els sistemes 
físics i químics des de la perspectiva 
dels models, per comunicar i predir el 
comportament dels fenòmens 
naturals. 

Un alumne assoleix el nivell 1 si és 
capaç de relacionar un fenomen 
natural o un fet rellevant de la vida 
quotidiana amb el model d’explicació 
que li correspon i amb altres 

                                                           
1 Currículum educació secundària obligatòria. Decret 187/2015, DOGC núm. 6945. 
Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
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fenòmens que s’expliquen de la 
mateixa manera. També ha d’identifi-
car els elements bàsics del model, 
descriure’ls i explicar-los correctament 
per escrit amb un llenguatge planer i/o 
mitjançant dibuixos, maquetes o 
gràfics. 

Competència 2  
Identificar i caracteritzar els sistemes 
biològics i geològics des de la 
perspectiva dels models, per 
comunicar i predir el comportament 
dels fenòmens naturals. 

Utilitzar els models de la biologia i de 
la geologia per elaborar explicacions 
científiques i per fer prediccions, i 
elaborar explicacions completes, 
pertinents i creatives dels fenòmens 
amb llenguatge científic i amb 
maquetes, gràfics i dibuixos.  

Compet ència 4 
Identificar i resoldre problemes 
científics susceptibles de ser 
investigats en l’àmbit escolar, que 
impliquin el disseny, la realització i la 
comunicació d’investigacions 
experimentals. 

En el nivell 3, l’alumne realitza les 
mesures amb exactitud i precisió, i fa 
un tractament adequat de les dades 
obtingudes, utilitzant representacions 
gràfiques, dibuixos, esquemes, 
imatges... i, si escau, llenguatge 
matemàtic per expressar la relació 
trobada. 

Competència 5 
Resoldre problemes de la vida 
quotidiana aplicant el raonament 
científic. 

Tots els nivells: l’alumne elabora 
textos, dibuixos, esquemes que 
descriuen la situació que el problema 
planteja i la solució que es proposa. 

Taula 1 . Competències on s’especifica l’ús del dibuix. 
 
En definitiva, forma part de la decisió del propi docent el fet d’introduir en menor 
o major mesura el dibuix com a eina didàctica en les seves activitats d’aula.  
 
Altrament, el fet d’introduir l’ús del dibuix és una forma de diversificar els 
recursos utilitzats a l’aula i, de fet, pot ser una mesura més d’atenció a la 
diversitat, que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
contempla. Concretament, s’inclou en el seu document d’orientació sobre 
l’atenció a la diversitat a l’ESO, en el que proposa “...facilitar material divers per 
treballar segons diferents estils i ritmes d’aprenentatge a l’aula (verbal, visual, 
experimental, tecnològic, informàtic…) i alternar sistemàticament els treballs en 
grup i els treballs individuals.” a l’apartat dels principis metodològics afavoridors 
de l’atenció a la diversitat a l’aula ordinària. I en relació amb les necessitats 
educatives de cada alumne, “...es desprèn la necessitat d’oferir contextos 
escolars amb entorns d’aprenentatge rics, amb metodologies de treball 
diversificades i ajustades a la diversitat d’alumnes de l’aula.” 
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1.5. Marc teòric  
 
Com s’ha comentat anteriorment, a la didàctica de les ciències naturals l’ús del 
llenguatge escrit i de la comunicació oral han estat considerats des de sempre 
com a estratègies imprescindibles en el procés d’ensenyament-aprenentatge 
de l’alumnat (Lerner, 2007). Ara bé, el llenguatge visual és també una 
estratègia important en el procés d’aprenentatge de l’alumnat (Gómez i 
Gavidia, 2015).  
Un dels elements del llenguatge visual és el dibuix, que pot oferir possibilitats 
molt diferents. Els usos del dibuix que s’han descrit han estat múltiples i, en 
concret, hi figura la utilització d’aquest com a forma de comunicació (Márquez, 
2002). 
Si fem una mirada al llarg de la història de la humanitat, és senzill adonar-se de 
la importància de les imatges i dels dibuixos degut a la seva antiguíssima 
presència. De fet, és possible que l’ús del llenguatge oral sigui posterior a l’ús 
del dibuix per part dels primers éssers humans (Grilli, Laxague i Barboza, 
2014). 
L’ús de les imatges es remunta a 40.000 anys d’antiguitat, en les pintures 
rupestres del Paleolític i el Neolític, on els humans primitius ja representaven 
idees i situacions de la seva vida (Grilli, Laxague i Barboza, 2014). Era, ja en 
aquell moment, una forma de representació i de comunicació entre humans. 
També es poden observar il·lustracions de cerimònies i escenes diàries dels 
habitants de l’antic Egipte, que daten de fa uns 8.000 anys. 
Per altra banda, si fem una mirada a la construcció del coneixement científic al 
llarg de la història, també podem observar una àmplia presència de la utilització 
del dibuix. Ja en el segle I dC, estudiosos àrabs i perses van prendre el timó del 
coneixement de les ciències. Un cas destacat va ser el d’Abu Ali al-Husayn ibn 
Abdullah ibn Sina (980-1037 dC) que, malgrat les dificultats que li imposava la 
seva religió, va destacar pels seus estudis sobre el cos humà on s’incloïa la 
presència d’il·lustracions científiques.  
Autors com el mateix Leonardo Da Vinci (1452-1519), conegut per la seva 
contribució a l’art renaixentista italià, van oferir noves informacions en el 
coneixement de l’anatomia humana gràcies als seus dibuixos.  
Al llarg de la història, altres autors com Robert Hooke (1635-1703) o el mateix 
Santiago Ramón i Cajal (1852-1934) posen de manifest que la presència de la 
il·lustració científica ha estat clau en el procés de construcció del coneixement 
científic (Grilli, Laxague i Barboza, 2014).  
Per tant, l’ús de la imatge i del dibuix ha estat present des de sempre en la 
comunicació i la representació d’idees dels humans i, si repassem la història, 
també ha estat present en el procés de construcció del coneixement científic. 
Per això, és comú pensar que també pot resultar valuós en la construcció del 
coneixement durant l’etapa escolar. 
 
Com assenyalen alguns autors, en l’aprenentatge de les ciències, a part de la 
llengua escrita i oral, també s’aprèn observant, analitzant i realitzant 
representacions gràfiques. Per tant, cal afavorir a l’aula l’observació directa i el 
registre i interpretació per mitjà tant del llenguatge verbal com del gràfic (Glynn, 
1997; Márquez, 2002; Grilli, Laxague i Barboza, 2014). A més, les imatges 
faciliten la memòria a llarg termini i, per tant, promouen un aprenentatge 
significatiu (Maturano, Aguilar i Núñez, 2009; Gómez i Gavidia, 2015). 
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En el procés d’ensenyament-aprenentatge, es poden introduir les imatges en 
diferents moments de la seqüència: ja sigui en l’exploració de concepcions 
alternatives de l’alumnat, com a suport a la introducció de nous continguts, en 
activitats d’aplicació que impliquin la seva interpretació o realització o en 
activitats de síntesi que requereixin la comunicació de continguts. També pot 
presentar-se en diferents formats: fotografies, dibuixos, animacions... Són 
tècniques que es complementen entre elles i que es potencien amb l’aparició 
de les noves tecnologies. 
 
A part de ser eines per enriquir les activitats i promoure l’aprenentatge 
significatiu, també és una mesura d’atenció a la diversitat. Molts dels alumnes, 
prop d’un 80%, es caracteritzen per tenir més facilitat per aprendre visualment 
(Collicot, 2000). 
 
S’han estudiat alguns avantatges de l’ús del dibuix a l’aula de ciències. Per una 
banda, hi ha autors que afirmen que en l’anàlisi dels dibuixos es poden detectar 
idees prèvies en cas, per exemple, de trobar-se davant de dibuixos simples o 
poc concrets o bé amb algun aspecte erroni (Bevià, 1994; Limón i Carretero, 
1997; Maturano, Aguilar i Núnez, 2008). A més, permet avaluar la progressió 
realitzada per l’alumne ja que si s’utilitza abans i després d’una unitat didàctica, 
se’n pot observar les diferències i, per tant, l’evolució (Gómez i Gavidia, 2015). 
Per altra banda, alguns autors assenyalen que la utilització del dibuix ajuda a la 
creació de models mentals dels conceptes clau (Márquez 2002; Maturano, 
Aguilar i Núñez, 2008) ja que “permeten fer una representació intencionada i 
simplificada de la realitat”. Així doncs, la generació d’imatges podria 
profunditzar en la comprensió de continguts i la seva utilitat. 
Així doncs, a partir del dibuix l’alumne també serà capaç d’observar què sap i 
què no, què recorda, què entén, etc. Perinat (1997) defineix la metacognició 
com a tots aquells processos en els quals els estris del coneixement s’apliquen 
al propi procés de conèixer. Més breument, seria la reflexió sobre el 
coneixement (procés i producte, alhora). Per tant, l’ús individual del dibuix 
també pot fer conscient a l’alumne sobre el seu procés d’aprenentatge i el seu 
procés metacognitiu. 
 
Per altra banda, el dibuix també pot ser útil en el procés d’observació al camp o 
al laboratori: el fet d’haver de seleccionar aspectes específics per dibuixar 
requereix un raonament sobre l’observació o les idees que promou, a més, una 
argumentació. En referència a l’observació, Gómez i Gavidia van realitzar un 
estudi amb estudiants del Grau de Magisteri de la Universitat de València a 
partir d’una activitat basada en l’observació. Es va proposar als alumnes una 
activitat d’observació de la morfologia de les formigues que constava de tres 
etapes diferents. Es va dividir els alumnes en dos grups: un explicitaria les 
observacions a partir de la descripció i un altre grup ho faria a través del dibuix. 
En la primera etapa els alumnes s’havien de basar en els records de la 
morfologia de la formiga, en la segona els alumnes podien observar-ne alguns 
exemplars dins d’un tub d’assaig i en l’última etapa als alumnes se’ls plantejava 
una sèrie de preguntes de reflexió sobre les formigues. Després de cada etapa, 
es demanava als alumnes que descrivissin o dibuixessin una formiga, segons 
el que els hagués tocat. Els resultats obtinguts van mostrar diferències 
estadístiques entre les dues maneres d’explicitar el coneixement i entre la seva 
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evolució al llarg de les tres etapes. Així, en el cas del dibuix l’evolució entre les 
tres etapes cap a un dibuix molt més correcte i complet va ser més ràpida i es 
van obtenir millors resultats al final. Per tant, la conclusió dels autors va ser que 
el dibuix permet mostrar les característiques observades de manera més eficaç 
que a través de descripcions escrites. 
Per altra banda, en els últims anys ha augmentat l’interès per investigar les 
diferents maneres de comunicar dins l’aula de ciències. Tradicionalment, el 
llenguatge escrit i oral han estat els protagonistes però a l’actualitat cada 
vegada disposem de més canals per comunicar: internet, animacions, 
aplicacions de disseny gràfic, etc. En aquest context, alguns autors constaten la 
importància de passar d’una visió monomodal de la comunicació (centrada en 
el llenguatge escrit o oral) a una visió més multimodal basada en la utilització 
conjuntament de diferents modes de comunicació: mode verbal, gestual, visual, 
etc. (Márquez i Espinet Blanch, 2003). Aquests autors van realitzar un estudi 
sobre la comunicació multimodal del cicle de l’aigua a la classe de ciències. 
Segons les seves conclusions, el llenguatge visual: 

- Presenta un escenari on pensar i fer. 
- Proporciona un símbol per representar canvis. 
- Visualitza relacions i propietats de les diferents entitats (fent referència al 

cicle de l’aigua). 
- Mostra el caràcter cíclic de la circulació de l’aigua a la naturalesa. 
- Organitza l’espai per poder fer una classificació. 

Com ja s’ha comentat, un dels elements del llenguatge visual és el dibuix, que 
pot oferir possibilitats molt diferents. En concordança amb aquesta visió i de les 
idees que s’extreuen de l’estudi de Gómez i Gavidia, el dibuix és una forma 
d’explicitar, compartir i discutir el pensament. Per tant, és una forma més de 
comunicar-se. 
 
Per últim, Glynn va manifestar en un article publicat l’any 1997 sobre el dibuix a 
l’aula de ciències, que aquest té l’avantatge que pot ser efectiu fins i tot quan el 
nombre d’alumnes a la classe és elevat, quan es disposa de poc temps si les 
classes són curtes i quan els conceptes que es treballen són complexos.  
 
1.6. Objectiu general i objectius específics  

 
La unitat didàctica dissenyada per a la fase d’intervenció del pràcticum gira al 
voltant de l’estudi del regne de les plantes. L’objectiu general d’aquesta 
investigació és: 

• Valorar la introducció del dibuix a les classes de ciències en el marc de 
l’estudi del regne de les plantes.  

Els objectius específics d’aquest estudi són: 
• Identificar com a través del dibuix queda reflectida l’adquisició de nous 

coneixements. 
• Analitzar si el fet de dibuixar el relat d’un procés ajuda a la seva 

comprensió i per què. 
• Conèixer les percepcions de l’alumnat sobre l’ús del dibuix en ciència. 
• Analitzar si el dibuix ajuda a recordar. 

 
Durant l’assignatura d’Introducció a la recerca i la innovació a l'aula, en la que 
he pogut conèixer eines per a planificar una petita recerca en un centre escolar, 
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es va establir una hipòtesi abans de portar a terme el pla d’acció establert. La 
meva hipòtesi final va ser: 
Els dibuixos ajuden a l’alumne a mobilitzar coneixe ments i a expressar-
los. Si s’introdueix el dibuix en les classes de ci ències naturals, es 
facilitarà la comprensió de conceptes. Això s’evide nciarà si en les 
activitats que inclouen la realització d’un dibuix les respostes són més 
completes i si els dibuixos del final de la unitat didàctica són més 
correctes i complets que els inicials. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’OBSERVACIÓ A L’AULA  
 
2.1. Característiques socioafectives i psicoevoluti ves de l’alumnat  

 
L’estudi ha estat realitzat amb alumnes del curs de 1r d’ESO de l’institut Damià 
Campeny. Els alumnes formen part de les dues classes on hem fet la 
intervenció autònoma del pràcticum, que tenen un total de 48 alumnes, 24 per 
cada classe. 
Es tracta d’adolescents entre 12 i 13 anys que es caracteritzen per ser alumnes 
força curiosos i entusiastes. La majoria tenen facilitat per engrescar-se amb les 
activitats que se’ls proposa i són capaços de seguir correctament les directrius 
que se’ls demana. 
Són joves procedents d’escoles de primària molt diverses. En una mateixa 
classe, es poden observar diversitat de llengües maternes segons l’alumne: 
català, castellà o altres. 
Dins de cada grup classe, també es perceben diferents nivells cognitius, que es 
poden observar en els resultats de les notes de final de trimestre.  
Per a donar resposta a aquesta diversitat, i seguint amb un dels objectius 
principals de l’institut, a les classes de ciències s’opta per treballar en equip de 
manera habitual. La disposició de l’aula, durant les sessions d’aquesta matèria, 
és de taules agrupades de 4 en 4, tant al laboratori com a l’aula ordinària. Per 
tant, es tracta d’alumnes habituats a rebre poques classes magistrals i a 
treballar de manera cooperativa amb la resta de companys.  
 
2.2. Metodologia de treball  

 
Durant la primera estada del pràcticum, vaig estar observant les sessions de 
diferents professors, nivells i matèries. Això em va permetre tenir una visió més 
àmplia de les diferents metodologies didàctiques, del tipus d’alumnat, de la 
gestió de l’aula, etc. 
En un diari de camp, vaig anar anotant tots aquells aspectes que em 
semblaven rellevats sobre les semblances i les diferències que observava a les 
diferents classes. Un dels primers aspectes que vaig detectar va ser que cada 
professor utilitza metodologies molt diferents a l’aula. Com s’ha comentat 
anteriorment, en les classes de ciències naturals de 1r d’ESO, és a dir, en 
aquelles on més endavant faria la intervenció autònoma del pràcticum, vaig 
observar que el model didàctic del professor contempla el treball cooperatiu 
amb un ventall d’activitats molt diferents.  
 
Amb aquest punt de partida, vaig preguntar-me si es podria introduir alguna 
eina nova per enriquir les activitats a l’aula de ciències. Després de llegir sobre 
la temàtica, em vaig preguntar si l’ús de les imatges seria una bona manera 
d’enriquir les classes de ciència millorant l’aprenentatge, si a més podria ser 
una via per motivar i implicar a l’alumnat, si enriquiria les activitats d’observació, 
si permetria detectar una evolució abans i després de la introducció de 
continguts, etc. 
 
Seguint amb la programació de 1r d’ESO, a la meva companya de pràcticum i a 
mi, ens va tocar preparar una unitat didàctica sobre el regne de les plantes. A 
partir d’aquest context esmentat, vam dissenyar una unitat didàctica que 
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inclogués la presència de diferents tipus d’imatge: fotografies, dibuixos, 
vídeos... 
En concret, m’he fixat en aquelles activitats on demanàvem a l’alumnat que 
realitzessin un dibuix. Per a obtenir informació he escollit diferents eines de 
recollida de dades. Per una banda, he obtingut el dibuix de cada alumne d’una 
planta amb les seves principals parts que vaig recollir en un qüestionari a l’inici 
de la UD (annex I). Se’ls demanava que dibuixessin el que era per ells una 
planta i que enumeressin totes aquelles parts que coneixien. També de cada 
alumne, he obtingut un segon dibuix davant de la mateixa petició però al final 
de la UD (annex IV). Sense previ avís, a l’última sessió de la unitat didàctica, es 
va demanar als alumnes que fessin el dibuix d’una planta i indiquessin aquelles 
parts que recordessin.  
 
Per altra banda, he obtingut resultats d’observar una activitat de treball 
d’experts on un grup d’alumnes havia de dibuixar el procés de la fotosíntesi i 
uns altres de la pol·linització a partir del seu relat (annex III). Vaig fer 
observacions sobre si els alumnes s’ajudaven del dibuix per explicar aquests 
processos als seus companys. Mitjançant un diari de classe, vaig apuntar les 
impressions que m’enduia sobre si estaven fent ús del dibuix com a suport per 
explicar el procés. A més, també vaig incloure al qüestionari del final de la 
unitat didàctica unes preguntes de caire més reflexiu sobre el fet d’haver 
treballat el dibuix en aquesta activitat en concret (annex IV). Les preguntes 
eren: 

- Si recordes l’activitat de la nutrició i la diversitat de reproducció, on cada 
grup havíeu de treballar un aspecte concret de les plantes; creus que fer 
el dibuix de la pol·linització o de la fotosíntesi et va ajudar a entendre 
millor els dos processos? 

- Per què? 
 

Per últim, en una activitat de laboratori vam incloure la petició que els alumnes 
dibuixessin el muntatge d’un experiment sobre la fotosíntesi (annex II). Amb 
això pretenia observar els alumnes s‘ajudaven del dibuix per explicar 
l’experiment. Per a recollir la informació, m’he fixat en les respostes del guió de 
pràctiques, on hi havia un apartat on els alumnes feien el dibuix i, al següent 
apartat, se’ls demanava que expliquessin l’experiment. Per altra banda, també 
he analitzat si el fet d’haver-ho fet els faria recordar-ho millor aquell experiment. 
Per fer-ho, m’he fixat en les respostes d’una pregunta de l’examen on se’ls 
demana que expliquin el procés de la fotosíntesi fent referència aquest 
experiment.  
 
Objectiu de recerca  Evidències  Instrument de 

recollida d’informació  
Identificar com a través 
del dibuix queda 
reflectida l’adquisició de 
nous coneixements 

Nombre de parts presents 
Nivell de realisme 

Dibuix inici UD 
Dibuix final UD 
Qüestionari de reflexió 

Analitzar si el fet de 
dibuixar el relat d’un 
procés ajuda a la seva 
comprensió i per què 

Ús o no del dibuix com a 
suport per a explicar un 
procés 
Respostes justificades 

Diari de classe 
Qüestionari de reflexió 
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sobre l’ús o no-ús del 
dibuix 

Conèixer les 
percepcions de 
l’alumnat sobre l’ús del 
dibuix en ciència 

Respostes  del 
qüestionari 

Qüestionari de reflexió 

Analitzar si el dibuix 
ajuda a recordar 

Resposta correcta a la 
pregunta de l’examen 
Ús o no del dibuix com a 
suport per a explicar un 
experiment 

Resultat d’una 
pregunta de l’examen 
Guió de pràctiques 
 

Taula 2 . Resum dels objectius de recerca, les evidències i els instruments de recollida 
d’informació. 
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3. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA DIDÀCTICA  
 
3.1. Proposta didàctica  

 
La proposta didàctica per a treballar el dibuix es troba inclosa dins de l’estudi 
de la diversitat dels éssers vius de l’assignatura de Ciències Naturals de 1r 
d’ESO. Concretament, es troba situada a la unitat del Regne de les Plantes.  
Els continguts que hem marcat per aquesta unitat didàctica són: 

• Les característiques generals de les plantes.  
• Els òrgans vegetatius de les plantes (arrel, tija, fulla). 
• Els diferents tipus de reproducció sexual i asexual.  
• La caracterització de la flor i la pol·linització. 
• La formació i l’estructura de fruits i llavors. 
• La funció de nutrició de les plantes. 
• La classificació de les plantes a partir de les seves estructures 

vegetatives i de les estructures reproductores. 
 
Per treballar-los durant la seqüència didàctica s’ha escollit un context proper a 
l’institut: el Parc Central Vell de la ciutat de Mataró. Els alumnes reben la petició 
per part de l’Associació d’Amics de les Plantes, Animals i Jardins del Maresme 
de crear una exposició sobre les plantes presents al parc. Aquesta exposició es 
treballarà a partir d’una sortida al parc que es complementarà amb una sèrie de 
sessions a l’aula i al laboratori. El producte final s’exposarà durant dos caps de 
setmana a l’edifici del Parc Central Vell. 
El que es pretén és engrescar a l’alumnat a conèixer les plantes d’un entorn 
molt proper i que, en la construcció dels pòsters expositius, s’apropiïn dels 
continguts principals de la unitat: per una banda, les característiques generals 
de les plantes, la seva estructura i la seva classificació i, per l’altra, les funcions 
de nutrició i de reproducció, aprofundint en els cicles vitals. 
 
La metodologia que s’ha utilitzat per treballar a l’aula ha estat de tipus 
cooperatiu: els treballs en grups, les discussions en grup i els conflictes 
cognitius que es produeixen quan s’introdueixen punts de mira diferents, 
fomenten que l’alumne aprengui, rectifiqui o consolidi conceptes nous. Per això, 
s’ha optat per treballar amb grups heterogenis i treball d’experts.  
 
Per tal de fer una bona atenció a la diversitat, la unitat didàctica compta amb 
tasques variades i de diferent demanada cognitiva adaptada als alumnes amb 
més dificultats (dèficit cognitiu, dislèxia). A més, la transmissió de continguts es 
farà utilitzant diferents canals: sessió manipulativa, vídeos… 
 
3.1.1. Planificació de les sessions  

 
La planificació de les sessions de la unitat didàctica, s’ha fet tenint en compte 
les etapes del cicle d’aprenentatge de Karplus2.  

                                                           
2 El cicle d’aprenentatge de Karplus, revisat posteriorment per Jorba i Sanmartí consta de 
quatre fases:  exploració d’idees, introducció de nous continguts, estructuració i aplicació dels 
coneixements. 
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A continuació, es presenta la programació de la seqüència d’activitats amb una 
breu descripció de cada una i l’etapa del cicle corresponent. 
 

SESSIÓ 1 
Etapa del cicle  Activitat  Descripció  
Exploració Qüestionari inicial (annex I). Passem als alumnes un qüestionari 

d’idees prèvies per detectar quin nivell 
de coneixement tenen i fer aflorar les 
possibles concepcions alternatives. 

Exploració Presentació del projecte de 
l’exposició. 

Presentem la petició de l’Associació 
d’Amics de les Plantes, Animals i 
Jardins del Maresme. 
Comunicarem els grups de treball que 
seran els mateixos que per la sortida 
de camp i per la confecció del pòster. 

SESSIÓ 2 
Etapa del cicle  Activitat  Descripció  
Introducció de 
continguts 
 
Estructuració 
dels 
coneixements 

Les característiques de les 
plantes (annex II). 
 
 

Muntem dos espais a l’aula per 
caracteritzar els trets principals de les 
plantes a partir de diferents 
experiències i observacions.  
- Espai 1: La fotosíntesi.  
- Espai 2: Els vegetals respiren? 
 
Per a cada espai, donem una sèrie de 
materials i els alumnes han de 
contestar unes preguntes del guió. 
Cada alumne està, per grups de 6, 
uns 20’ a cada espai. Se’ls deixa 
temps perquè experimentin i contestin 
el guió. 

SESSIÓ 3 - Sortida de camp al Parc Central de Mataró  
Etapa del cicle  Activitat  Descripció  
Estructuració 
dels 
coneixements 
 

Activitat per acordar les normes 
de la sortida. 

Preparació de la sortida. 
  
Contestar l’apartat del guió on es 
demana que recordin característiques 
comunes de les plantes. 

Exploració L’estructura de les plantes. Se’ls proposa que observin les 
diferents estructures vegetals i que 
escullin 20 exemplars i els fotografiïn. 

Exploració Les plantes presents al parc. Se’ls reparteix una fotografia d’una 
planta que han de trobar mitjançant un 
mapa dividit en parcel·les numerades. 
A la fotografia hi apareixerà el número 
de la parcel·la del parc on han de 
buscar, amb l’ajuda de tot el grup, la 
seva planta. 

Introducció de 
nous continguts  
 
Estructuració 
del 
coneixements 

Les plantes presents al parc. Formen els grups de 4 alumnes de 
cada sessió i se’ls dóna una clau 
dicotòmica dissenyada per l’activitat. 
Han d’identificar la planta de tots els 
membres del grup. 

Introducció de 
nous continguts  
 
Estructuració 
del coneixement 

L’estructura de les plantes. Tornem a l’aula per fer tractament de 
dades. 
 
Amb les 20 fotografies que fan al parc 
(a la segona activitat) se’ls demana 
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 que facin un powerpoint classificant-
les en: arbres, arbustos, herbàcies i 
lianes.  

SESSIÓ 4 
Etapa del cicle  Activitat  Descripció  
Estructuració  
 
Introducció de 
nous continguts 

La nutrició i la diversitat de 
reproducció en els vegetals 
(annex III). 
 
 

Treball amb grups heterogenis. A 
cada alumne se li assigna un apartat 
del guió de la sessió. Visualitzen el 
vídeos, llegeixen els textos i realitzen 
les tasques proposades. 
 
Al final, expliquen a la resta del grup 
en què ha consistit la seva tasca de la 
sessió. 

SESSIÓ 5 
Etapa del cicle  Activitat  Descripció  
Estructuració  
 
Introducció de 
nous continguts 

Les estructures reproductores. En aquesta sessió estudiem les 
estructures reproductores de les 
plantes combinant la teoria amb la 
pràctica per tal de poder observar el 
que estem treballant. 
 
La sessió està dividida en dos espais: 
- Espai 1: les gimnospermes  
- Espai 2:les angiospermes . On s’hi 
inclouen les parts i les funcions de la 
flor i el fruit. 

Aplicació Quins d’aquests elements té 
origen vegetal? 

Els posem una tasca individual per a 
realitzar a casa on, a partir d’unes 
imatges, han de seleccionar quines 
d’elles tenen origen vegetal. 

SESSIÓ 6 i 7 
Etapa del cicle  Activitat  Descripció  
Aplicació i 
anàlisi 

Fitxa individual. 
. 

Els alumnes han d’elaborar 
individualment una fitxa sobre la 
planta assignada a la sortida.  

Aplicació i 
creació 

Confecció dels pòsters. Assignació d’un tema per 
confeccionar el pòster a cada grup i 
fer els grups. 
 
Dediquem les sessions a fer els 
pòsters. 

SESSIÓ 8 
Etapa del cicle  Activ itat  Descripció  
Aplicació i 
anàlisi 

Coavaluació de les fitxes 
individuals. 

Els alumnes de classes diferents que 
treballen la mateixa planta 
s’intercanvien les fitxes de la sessió 
anterior per tal de corregir-se. 
 
Se’ls demana que coavaluin les fitxes 
d’espècies mitjançant unes pautes 
que se’ls proporciona. 

Aplicació Qüestionari final (annex IV). 
 

Es passa un qüestionari, individual, 
amb preguntes de reflexió sobre el 
dibuix en aquesta unitat didàctica. 
 
També es demana als alumnes que 
facin un dibuix d’una planta. 

Taula 3 . Resum de les sessions programades a la UD. 
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En algunes d’aquestes activitats es va incloure la realització del dibuix. A 
continuació, s’explica el desenvolupament i les intencions d’aquestes activitats 
en concret. 
 

Activitat: Qüestionari inicial  
Etapa del cicle  Intencionalitat  Descripció  
Exploració 
(sessió 1) 

Fer aflorar les idees prèvies a 
partir del dibuix i de diferents tipus 
de preguntes. 

En el qüestionari d’idees prèvies, en 
una de les preguntes es demana als 
alumnes que dibuixin una planta i 
enumerin aquelles parts que recordin. 

Activitat: Les característiques de les plantes  
Etapa del cicle  Intencionalitat  Descripció  
Introducció de 
continguts 
 
Estructuració 
dels 
coneixements 
(sessió 2) 

Descobrir les característiques 
principals de les plantes a partir 
de diferents racons 
experimentals. 
 
Fer reflexionar als alumnes sobre 
les experiències que es duen a 
terme per assegurar-nos que 
saben perquè fan el que fan. 
 
Observar si els alumnes s’ajuden 
del dibuix d’un experiment per 
explicar-lo. 

En l’espai de la fotosíntesi, els 
alumnes han d’observar un muntatge 
amb una planta aquàtica que permet 
explicar el procés de la fotosíntesi.  
 
El guió de la pràctica inclou una 
pregunta on se’ls demana que facin 
un dibuix del muntatge. A la següent 
pregunta del guió es demana que 
expliquin com es pot explicar el 
procés de la fotosíntesi a partir del 
muntatge que s’observa a la taula.  

Activitat:  la nutrició i la diversitat de reproducció  
Etapa del cicle  Intencionalitat  Descripció  
Estructuració  
 
Introducció de 
nous continguts 
(sessió 4) 

Tractar i escollir la informació 
procedent de fonts diverses i en 
diferents suports de presentació. 
 
Entendre els processos de la 
pol·linització i la fotosíntesi i 
conèixer les angiospermes i les 
gimnospermes. 
 
Observar si els alumnes s’ajuden 
del dibuix d’un procés per 
explicar-lo a la resta de 
companys. 

Durant el treball d’experts, a cada 
alumne se li assigna un apartat del 
guió de la sessió: 

- Fotosíntesi 
- Pol·linització 
- Gimnospermes 
- Angiospermes 

Els apartats de fotosíntesi i 
pol·linització inclouen la informació 
pertinent sobre aquests processos i es 
demana als alumnes que el dibuixin 
per tal d’explicar-ho després als seus 
companys. 

Activitat: Qüestionari final  
Etapa del cicle  Intencionalitat  Descripció  
Aplicació 
(sessió 8) 

Esbrinar quin model de planta 
tenen els alumnes, després de la 
implementació de la unitat 
didàctica. 
 
Fer reflexionar a l’alumne sobre 
l’ús del dibuix en el seu procés 
d’ensenyament-aprenentatge. 

Es passa un qüestionari, individual, 
amb preguntes de reflexió sobre el 
dibuix en aquesta unitat didàctica. 
 
També es demana als alumnes que 
facin un dibuix d’una planta i que 
enumerin aquelles parts que recordin. 

Activitat: Examen final  
Etapa del cicle  Intencionalitat  Descripció  
Síntesi  
(sessió fora de 
la 
implementació 
de la unitat 
didàctica) 

Quantificar el nivell de 
coneixement de l’alumne després 
de la unitat didàctica. 
 
Analitzar els resultats obtinguts a 
la pregunta on es fa referència a 

Es fa un examen que els alumnes han 
de contestar individualment. Conté 
diferents preguntes. Una d’elles fa 
referència a l’experiència de l’espai de 
fotosíntesi de la pràctica realitzada a 
la sessió 2. 
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l’experiència de l’espai de 
fotosíntesi de la pràctica 
realitzada a la sessió 2. 

 
(annex V) 

Taula 4 . Recull d’activitats on s’ha inclòs la utilització del dibuix. 
 
3.1.2. Recursos necessaris  

 
En el desenvolupament d’aquesta unitat didàctica no s’ha utilitzat el llibre de 
text que els alumnes tenen per a la matèria de Ciències Naturals. El material 
que més freqüentment s’ha fet servir ha estat els guions de treball en format 
paper. En aquests s’ha pogut proporcionar la informació necessària i les 
respostes de cada activitat. També ha permès recollir la informació requerida 
per aquest estudi: les diferents realitzacions de dibuixos així com també les 
respostes al qüestionari final. 
 
3.2. Descripci ó dels resultats obtinguts  

 
En l’anàlisi de les respostes de cada alumne, s’ha optat per atorgar-los un 
número i la lletra A o B segons a quina de les dues classes de l’ESO pertany. 
En el cas on es necessitava fer una comparativa entre un producte inicial 
(primer dibuix) i un producte final (segon dibuix després de la unitat didàctica), 
s’ha hagut de descartar de l’estudi alguns alumnes per falta d’assistència en 
una de les dues activitats.  
Per a cada objectiu de recerca, s’ha analitzat els diferents instruments de 
recollida d’informació i a continuació es descriuen un per un. 
 
3.2.1. L’adquisició de nous coneixements  

 
Per tal d’identificar com a través del dibuix queda reflectida l’adquisició de nous 
coneixements, s’han analitzat per a cada alumne el dibuix inicial d’una planta i 
el dibuix final després de la unitat didàctica.  
 
Per analitzar-los, s’ha comprovat el nombre de parts presents en cada un dels 
dibuixos de la planta. Seguidament, s’ha comparat les parts presents en els 
productes inicials amb les parts presents en els productes al final de la unitat 
didàctica, de cada un dels alumnes. 
El sistema d’anàlisi utilitzat es basa en la idea de la psicologia i la ciència 
cognitiva que apropiar-se de qualsevol aspecte de la realitat suposa construir 
un model mental d’aquesta realitat (Johnson-Laird, 1996; Galagovsky, Di 
Giacomo i Castelo, 2009). Segons alguns autors a l’hora de realitzar un dibuix 
el subjecte està reflectint el model mental que té sobre algun concepte o idea 
(Bevià, 1994; Limón i Carretero, 1996). Per això, l’aparició de més parts en els 
productes finals de l’alumne, indicarà una sofisticació del model mental de 
planta. 
 
Per altra banda, s’ha investigat el nivell de realisme dels dibuixos. D’aquesta 
manera, s’ha tingut en compte si els productes finals s’ajusten més a 
representacions de plantes de veritat o bé si es mostren com a representacions 
senzilles i de models típics dels dibuixos animats. 
 



19 

 

Dels 48 estudiants de les dues classes estudiades, només un total de 40 van 
assistir a les dues sessions on se’ls demanava la realització del dibuix. Dels 40 
alumnes, els resultats obtinguts han estat els següents: 
 

Part de la 
planta 

Dibuix 
inicial 

Dibuix 
final 

Flor  34 38 
Tija  36 37 
Fulles  34 34 
Arrels  35 36 
Fruit  3 3 
Llavors  1 2 
Test  11 2 
Pistil  0 14 
Estam  0 13 
Pol·len  0 10 
Ovari  0 4 
Òvul  0 7 

Taula 5 . Nombre total de cada part present a cada dibuix. 
 
Es pot observar com en quatre casos (la flor, la tija, les arrels i les llavors) es 
detecta un lleuger augment de la presència d’aquestes parts als dibuixos finals. 
En el cas concret del fruit, els mateixos alumnes que l’havien dibuixat en un 
inici també el dibuixen al final de la unitat. Per últim, s’ha de destacar la 
presència d’un test en 11 dels dibuixos inicials, que al tornar a dibuixar la planta 
al final disminueix a 2 casos. 
Si ens fixem en aquelles parts que apareixen en els segons dibuixos i no als 
primers, podem comprovar que es tracta en tots els casos de parts de la flor: 
pistil, estam, pol·len, ovari i òvul. 
 
Pel que fa al nivell de realisme, s’ha observat que aquells alumnes que detallen 
més la flor, la dibuixen de forma més realista. D’aquesta manera, deixen enrere 
un dibuix més típic d’una flor amb els 5 pètals tots iguals i un cercle al mig, i 
opten per dibuixar una flor amb un tall per poder observar-ne millor les seves 
parts interiors. Això s’ha observat en 22 dels 40 alumnes que s’han estudiat, és 
a dir, un 55% del total. 
  
Cal destacar, que quan s’ha demanat als alumnes que dibuixin una planta, la 
major part d’ells han optat per dibuixar una flor com a element central. La gran 
majoria hi inclouen altres parts com les fulles, la tija, les arrels... però domina la 
flor com a element principal. 
 
A continuació es mostren alguns exemples obtinguts en aquest apartat: 
 



 

 
 

 
Figura 1 . Dibuixos dels alumnes de 1r d’ESO. A l’esquerra, els dos dibuixos corresponen als de 

l’inici de la unitat, en canvi, a la dreta, els dos dibuixos són del final de la unitat.
 
Per altra banda, s’ha tingut en compte les respostes a la següent pregunta del 
qüestionari de reflexió: 

- Al principi de la unitat vas haver de dibuixar una planta. Després d’haver 
acabat la unitat, la tornaries a dibuixar de la mateixa manera? 

- Què has canviat? 
Per analitzar els resultats, s’han categoritzat les respostes.
on la resposta la primera pregunta és “No
segona pregunta en 5 categories diferents. Per als casos on la 
primera pregunta és “Sí
una categoria. Cal tenir present que alguns alumnes han contestat donant més 
d’una raó, per tant, s’ha comptabilitzat més d’una resposta per alguns d’ells
  
No 
He anomenat més parts que abans no coneixia
He canviat la manera de dibuixar, m’he fixat en qu
He canviat la manera de dibuixar, m’he fixat en que
detalls 
He escollit dibuixar un tipus de planta segons la seva estructura
He afegit informació sobre funcions de la planta (fotosíntesi, pol·linització, etc)
Sí  
No he canviat res 

Taula 6 . Categories de les respostes 

 
De la mateixa manera que en el cas anterior, dels 48 estudiants de les dues 
classes estudiades, només un total de 40 van assistir a les dues sessions on 
se’ls demanava la realització del dibuix i el qüestionari final. Dels 40 alumnes, 
34 ha contestat que sí que han canviat alguna cosa al segon dibuix, que 

Dibuixos dels alumnes de 1r d’ESO. A l’esquerra, els dos dibuixos corresponen als de 
l’inici de la unitat, en canvi, a la dreta, els dos dibuixos són del final de la unitat.

banda, s’ha tingut en compte les respostes a la següent pregunta del 

Al principi de la unitat vas haver de dibuixar una planta. Després d’haver 
acabat la unitat, la tornaries a dibuixar de la mateixa manera? 

 Què has tingut en compte? 
Per analitzar els resultats, s’han categoritzat les respostes. Per a aquells casos 

sposta la primera pregunta és “No”, s’ha categoritzat les respostes a la 
segona pregunta en 5 categories diferents. Per als casos on la 
primera pregunta és “Sí”, en base a les respostes només s’ha pogut emprar 

tenir present que alguns alumnes han contestat donant més 
, per tant, s’ha comptabilitzat més d’una resposta per alguns d’ells

anomenat més parts que abans no coneixia 
He canviat la manera de dibuixar, m’he fixat en que sigui més real

a de dibuixar, m’he fixat en que es puguin observar 

He escollit dibuixar un tipus de planta segons la seva estructura 
He afegit informació sobre funcions de la planta (fotosíntesi, pol·linització, etc)

de les respostes a la pregunta “Què has canviat? Què has tingut en 
compte?”. 

De la mateixa manera que en el cas anterior, dels 48 estudiants de les dues 
classes estudiades, només un total de 40 van assistir a les dues sessions on 
se’ls demanava la realització del dibuix i el qüestionari final. Dels 40 alumnes, 

í que han canviat alguna cosa al segon dibuix, que 
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Dibuixos dels alumnes de 1r d’ESO. A l’esquerra, els dos dibuixos corresponen als de 
l’inici de la unitat, en canvi, a la dreta, els dos dibuixos són del final de la unitat. 

banda, s’ha tingut en compte les respostes a la següent pregunta del 

Al principi de la unitat vas haver de dibuixar una planta. Després d’haver 
acabat la unitat, la tornaries a dibuixar de la mateixa manera? Sí/No 

Per a aquells casos 
”, s’ha categoritzat les respostes a la 

segona pregunta en 5 categories diferents. Per als casos on la resposta a la 
”, en base a les respostes només s’ha pogut emprar 

tenir present que alguns alumnes han contestat donant més 
, per tant, s’ha comptabilitzat més d’una resposta per alguns d’ells. 

sigui més real 
es puguin observar 

 
He afegit informació sobre funcions de la planta (fotosíntesi, pol·linització, etc) 

Què has canviat? Què has tingut en 

De la mateixa manera que en el cas anterior, dels 48 estudiants de les dues 
classes estudiades, només un total de 40 van assistir a les dues sessions on 
se’ls demanava la realització del dibuix i el qüestionari final. Dels 40 alumnes, 

í que han canviat alguna cosa al segon dibuix, que 
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correspon a un 85% dels alumnes, mentre que els 6 restants han afirmat que 
no han canviat res, i corresponen al 15% del total. 
 
Les respostes obtingudes a la segona pregunta han estat: 

 
Figura 2 . Respostes a la pregunta “Què has canviat? Què has tingut en compte?”.   

 
3.2.2. La comprensió d’un procés  

 
Per analitzar si el fet de dibuixar el relat d’un procés ajuda a la seva comprensió 
i per què, s’ha examinat l’activitat “La nutrició i la diversitat de reproducció” de 
treball d’experts.  
 
Per una banda, s’ha tingut en compte les observacions durant la sessió 
recollides mitjançant un diari de classe. En aquestes s’ha volgut copsar si els 
alumnes, després d’haver treballat un procés concret de la biologia de les 
plantes, s’ajuden del dibuix realitzat per a explicar-lo als seus companys de 
grup. 
Per altra banda, s’ha analitzat les respostes del qüestionari de reflexió en què 
es demanava als alumnes si els havia ajudat el fet de dibuixar un procés i el per 
què. Per estudiar les justificacions a la pregunta “Per què?” s’ha categoritzat les 
diferents respostes obtenint les següents categories: 
 
Sí 
Ajuda a imaginar-t’ho millor 
Permet visualitzar els diferents passos del procés 
Ajuda a entendre-ho més ràpidament 
Altres (aquelles respostes afirmatives però que indiquen una raó diferent a les 
anteriors) 
No  
Només influeixen les explicacions orals o escrites 
Altres  (aquelles respostes que no es posicionen ni pel sí ni pel no) 

Taula 7 . Categorització de les respostes a la pregunta “Per què?”. 

0 5 10 15 20 25 30

Res

He afegit informació sobre funcions de la 
planta (fotosíntesi, pol·linització, etc)

He escollit dibuixar un tipus de planta 
segons la seva estructura

He canviat la manera de dibuixar, m'he fixat 
en que es puguin observar detalls

He canviat la manera de dibuixar, m'he fixat 
en que sigui més real

He anomenat més parts que abans no 
coneixia
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S’ha pogut obtenir informació completa d’un total de 45 alumnes, que són 
aquells que van assistir tant a la sessió de treball d’experts com a la sessió del 
qüestionari de reflexió.  
 
A partir de les observacions de classe, es va percebre que la majoria dels 
alumnes, lluny d’intentar explicar els processos als seus companys, optaven 
per dictar la informació necessària i deixar copiar els dibuixos als seus 
companys. Es va decidir cridar la seva atenció i animar-los a explicar-ho i, en 
els casos en què es va aconseguir, es va poder observar que els alumnes ho 
explicaven senyalant i mostrant el seu dibuix. 
 
Analitzant les respostes al qüestionari, sobre cada una de les preguntes: 

- Creus que fer el dibuix de la pol·linització o de la fotosíntesi et va ajudar 
a entendre millor els dos processos? 
Com es pot veure a la gràfica la majoria d’alumnes, un total de 37, 
afirmen que sí que els va ajudar, mentre que 1 alumne prefereix optar 
pel no. Els restants, 7 alumnes, han contestat que no ho saben o bé no 
han contestat. Aquests resultats corresponen als % que es poden 
observar al següent gràfic.  

 
Figura 3 . Respostes a la pregunta “Creus que fer  

el dibuix de la pol·linització...”. 
- Per què? 

A partir de les justificacions que els alumnes donaven a la seva resposta 
Sí/No, s’ha observat els següents resultats: 

 
Figura 4 . Respostes a la pregunta “Per què?”. 

Sí

82%

No

2%
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16%
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Només influeixen les explicacions orals o 
escrites

Altres

Facilita el recordar-ho

Ajuda a entendre-ho més ràpidament

Permet visualitzar diferents passos

Ajuda a imaginar-t'ho millor
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Com es pot veure, dels 37 alumnes que han contestat que sí, 17 afirmen que el 
fet d’elaborar o visualitzar una imatge ajuda a imaginar-los millor el procés. 7 
dels alumnes comenten que els ajuda el fet visualitzar els diferents passos d’un 
procés, 5 alumnes destaquen que el dibuix els permet entendre-ho de manera 
més ràpida i 2 comenten que el fet de veure-ho ajuda a recordar-ho millor. Per 
últim, 6 alumnes donen raons diferents a aquestes anteriors.  
L’alumne que comenta que no ho argumenta dient que per entendre-ho només 
necessita explicacions en llenguatge oral o escrit. 
La resta dels alumnes, 7, o bé no contesten o bé contesten que no ho saben.  
 
3.2.3. Les percepcions de l’alumnat  

 
Per conèixer les percepcions de l’alumnat sobre l’ús del dibuix en ciència s’han 
estudiat el qüestionari de reflexió, concretament s’ha examinat les respostes a 
la següent pregunta: 
“Posem per cas que el professor/a de plàstica et demana que facis un dibuix 
d’una planta i, a la següent hora, el professor/a de naturals et demana el 
mateix. Ho faries de la mateixa manera?” 
Per poder-les analitzar, s’han categoritzat les respostes obtingudes i s’han 
definit les següents categories: 
 
No ho faria de la mateixa manera  
A naturals posaria les diferents parts de la planta 
A naturals faria un dibuix més esquemàtic 
A naturals dibuixaria una planta més senzilla i entenedora 
A naturals procuraria fer un dibuix més realista 
A naturals em fixaria en que tingués més detalls 
A naturals dibuixaria una planta recordant-ne alguna vista anteriorment 
A plàstica tindria en compte que fos un dibuix bonic 
A plàstica faria una planta com les que a mi m’agraden, més subjectiva 
A plàstica em fixaria en què la planta estigués ben feta 
A plàstica dibuixaria una planta amb més detalls 
Altres 
Ho faria de la mateixa manera  
Ns/Nc 
Taula 8 . Categorització de les respostes a la pregunta “Posem per cas que el professor/a de 

plàstica et demana que facis un dibuix d’una planta i, a la següent hora, el professor/a de 
naturals et demana el mateix. Ho faries de la mateixa manera?”. 

  
El qüestionari de reflexió que contenia aquesta pregunta ha estat respòs per un 
total de 45 alumnes. Les respostes obtingudes han estat les que es recullen a 
la figura següent: 
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Figura 5 . Respostes a la pregunta “Posem per cas que el professor/a de plàstica et demana 
que facis un dibuix d’una planta i, a la següent hora, el professor/a de naturals et demana el 

mateix. Ho faries de la mateixa manera?”. 
 
Dels 45 alumnes enquestats, 32 ha respòs que no dibuixaria una planta de la 
mateixa manera a les dues matèries. Com es pot observar a la figura 5, 
d’aquests 32 alumnes, 18 afirmen que en un dibuix realitzat a la matèria de 
ciències naturals enumeraria les diferents parts de la planta. De la mateixa 
manera, 14 d’aquests 45 alumnes comenta que a plàstica es fixarien en què el 
dibuix fos bonic. 
 
3.2.4. El dibuix com a eina  per recordar  

 
Per estudiar si el dibuix pot ajudar als alumnes a recordar conceptes o 
aspectes de les plantes, s’ha pres com a evidència el resultat d’una pregunta 
de l’examen final. Aquesta pregunta fa referència a un experiment sobre la 
fotosíntesi realitzat al laboratori durant la sessió 2. 
S’ha examinat l’exercici del guió de pràctiques on els alumnes havien de 
dibuixar el muntatge de l’experiment i la següent pregunta, on havien d’explicar-
lo. S’ha pogut observar que cap alumne fa referència al dibuix realitzat per tal 
d’explicar l’experiment. 
Per altra banda, s’ha tingut en compte el resultat obtingut en una pregunta que 
comptava nota per l’examen. La pregunta és “Sabries explicar l’experiment que 
vam observar al laboratori referent a la fotosíntesi? Un cop treballada, explica 
tot el que sàpigues sobre aquest procés (gasos que intervenen, funció, parts de 
la planta on es realitza…)”. La puntuació màxima de la pregunta és de 3 punts. 
Aquesta informació s’ha recollit en un grup classe format per 24 alumnes. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ns/Nc

Faria el mateix dibuix

A plàstica faria més detalls

A plàstica em fixaria en què estigués ben fet

A plàstica la faria més subjectiva com a mi 
m’agraden

A plàstica em fixaria en què fos un dibuix 
bonic

A naturals la faria recordant alguna planta 
en concret vista anteriorment

A naturals em fixaria en que tingués més 
detalls

A naturals em fixaria en que fos un dibuix 
realista

A naturals la faria més senzilla i entenedora

A naturals un dibuix més esquemàtic

A naturals posaria les parts de la planta
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 La puntuació mitjana dels alumnes per aquesta pregunta ha estat de 2,03 
punts. A la figura 6 es poden observar les diferents puntuacions del 0-3 (eix de 
les X) i el nombre d’alumnes que han obtingut cada una d’aquestes (eix de les 
Y).  
Aquests resultats indiquen que un total de 8 alumnes (el 33,33%) han respòs la 
pregunta de manera correcta obtenint un 3.  
 

 
Figura 6 .Puntuacions obtingudes pels alumnes a la pregunta “Sabries explicar 

 l’experiment que vam observar al laboratori referent a la fotosíntesi?...” 
 
Analitzant la qualitat de les respostes, s’ha detectat que els alumnes, per 
explicar la fotosíntesi, no fan referència directa a l’experiment realitzat al 
laboratori. Així, per exemple no tots inclouen l’oxigen com a gas que intervé en 
la fotosíntesi, que era un dels elements que havien inclòs en el dibuix de 
pràctiques.  
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4. CONCLUSIONS 
 
4.1. Discussió dels resultats obtinguts  

 
A partir dels objectius de recerca proposats i després d’analitzar els resultats 
obtinguts en aquest estudi, se’n poden extreure algunes conclusions.  
Un dels objectius marcats era “identificar com a través del dibuix queda 
reflectida l’adquisició de nous coneixements” . Tal i com s’observa als 
resultats (taula 5 i figura 1), els dibuixos a l’inici de la unitat són senzills i 
contenen menys parts. A més, la majoria d’alumnes decideixen dibuixar, quan 
se’ls demana que facin una planta, una flor amb la seva tija i les seves fulles. 
D’això se’n pot deduir que un gran nombre dels alumnes d’aquestes dues 
classes, tenen en concepte que una planta ha de tenir flor. No els passa pel 
cap que algunes plantes no tenen flor o, fins i tot, que aquelles que en tenen no 
la presenten tot l’any. Per tant, mitjançant la realització d’aquest primer dibuix 
es pot descobrir una idea prèvia que tenen els alumnes sobre les plantes.  
També es pot observar que 11 dels dibuixos inicials contenien una planta en un 
test i, en canvi, al final de la unitat només 2 dels 11 alumnes el van seguir 
dibuixant. Aquesta és una idea de planta molt humana, que segurament els 
alumnes extreuen de les plantes que tenen a casa o a l’institut, una planta fora 
de l’entorn natural.  
Davant d’aquests resultats, doncs, es pot observar que en aquest cas el dibuix 
ha estat útil per a detectar algunes idees prèvies que tenen els alumnes de 1r 
d’ESO de l’institut Damià Campeny. 
No obstant, per altra banda, si s’observen els dibuixos del final de la unitat, es 
detecta que hi apareixen més estructures de la planta. L’augment d’algunes 
parts presents en el dibuix com per exemple la flor, la tija, les fulles o les arrels 
no és molt destacable. Però si ens hi fixem, un 55% dels alumnes decideixen 
en aquesta ocasió dibuixar la flor oberta o ampliada per afegir-hi algunes 
estructures treballades durant la unitat didàctica. Com s’ha descrit a l’apartat 
3.1.1. de la proposta didàctica, es va dedicar una sessió a treballar les 
estructures reproductores de les gimnospermes i de les angiospermes. En 
aquesta activitat de laboratori, es va incloure una dissecció d’una flor per 
observar-ne les parts (estam, pistil, etc). Per tant, els alumnes reflecteixen a 
través d’aquest segon dibuix, com els ha canviat la idea de planta que tenien, 
en concret com han augmentat els seus coneixements sobre la flor. 
Després dels resultats fruit de la comparació entre els dibuixos inicials i els 
final, es pot afirmar que han permès avaluar la progressió de cada alumne 
després d’haver cursat una unitat didàctica. 
 
A partir de la pregunta sobre si els alumnes canviarien la manera de dibuixar 
una planta un cop estudiada la unitat, s’ha observat que la majoria d’alumnes 
ho farien diferent (figura 2) perquè anomenarien les estructures que abans no 
coneixen o bé que no havien treballat prou. Per tant, realment els alumnes 
plasmen una planta més completa després de saber més sobre els continguts 
d’aquesta. A més és curiós observar com algun alumne, a part de la planta, 
s’ha dedicat a dibuixar el Sol fins i tot amb rajos que van a parar a la fulla. Per 
tant, es pot arribar a observar com s’ha apropiat no només d’un model de 
planta sinó també dels processos que realitza aquesta.  
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El segon objectiu de recerca marcat era ”analitzar si el fet de dibuixar el relat 
d’un procés ajuda a la seva comprensió i per què” . A partir de les 
observacions del diari de classe, no se’n pot extreure si a l’haver fet el dibuix 
del procés de la fotosíntesi o de la pol·linització –segons l’apartat que els va 
tocar a l’activitat de treball d’experts– els hagi ajudat a entendre-ho millor. Com 
s’ha explicat, va costar molt que els alumnes fessin el pas d’explicar-se el que 
havien treballat els uns als altres i això va dificultar la presa de dades en 
aquesta activitat. És per això que vaig decidir incloure les preguntes de reflexió 
sobre la utilitat del dibuix. En les respostes dels alumnes (figura 4), s’ha pogut 
constatar que la majoria creuen que efectivament el dibuix els va ajudar a 
entendre millor el procés. D’aquestes reflexions se’n pot treure la idea, doncs, 
que és una ajuda per al procés d’aprenentatge de molts alumnes però també 
que el fet que molts d’ells contestessin afirmativament, pot indicar que s’han 
sentit còmodes amb aquest mètode. Davant d’aquesta premissa, la introducció 
del dibuix pot ser una forma de millorar la seva motivació a l’aula de ciències 
afegint que és també una manera de fer-los participar més activament els les 
activitats i, per tant, una forma d’implicar-los més en els continguts d’aquestes; 
tal i com suggereixen Ainsworth i col·laboradors a “Drawing to learn in science”. 
Per altra banda, el fet de fer-los reflexionar els fa ser conscients sobre què els 
va bé per aprendre i això els pot ser molt útil per aprendre a aprendre3.  
 
En sintonia amb aquesta conclusió el tercer objectiu de recerca, que era 
“conèixer  les percepcions de l’alumnat sobre l’ús del dibuix en ciència” , 
s’han analitzat altres respostes del qüestionari de reflexió. A partir d’aquestes 
(figura 5), s’ha confirmat que gran part dels alumnes no veuen la mateixa utilitat 
del dibuix en les classes de ciències que en les classes de visual i plàstica. Cal 
destacar que durant les activitats on es demanava als alumnes la realització 
d’un dibuix, molts es mostraven insegurs o preocupats perquè quedés bonic. 
Això topa amb les respostes a la pregunta sobre si farien el mateix dibuix en 
una classe de ciències o de plàstica, on la majoria d’ells contesten que no. El 
que sembla evident és que cal deixar molt clar als alumnes que la finalitat d’un 
dibuix a l’àmbit de les ciències és força diferent a la finalitat del dibuix en un 
àmbit més artístic, tal com afirmen England i col·laboradors en el seu estudi 
realitzat a l’INS Antonio de Mendoza situat a Andalusia. Un dibuix a ciències ha 
de reflectir el més fidelment possible la realitat i ha de ser descriptiu, i sempre 
que presenti simplificacions han de ser per facilitar la comprensió dels 
conceptes presents. 
Aquesta idea també és útil en un procés observacional a l’aula on s’ha de 
vetllar perquè els alumnes dibuixin el que veuen i que el fer-ho els ajudi a fixar-
me millor en allò que veuen (Beviá, 1994). Per tant, és bo dedicar algun 
moment en el procés d’ensenyament a ciències a explicar als alumnes com 
utilitzar el dibuix com a eina d’aprenentatge.   
 

                                                           
3 Aprendre a aprendre és una de les competències que apareixien antigament al currículum de 
l’escolarització obligatòria i que es basa en la idea que “Per tal de preparar l'individu a un món 
canviant, […] però també s'ha d'aprendre com es pot aprendre i adquirir noves competències, 
després d'acabar l'escolarització, per tal de poder adaptar-se amb més eficàcia a situacions o 
tècniques que encara no existien al moment de l'escolarització. Saber aprendre de manera 
autònoma, crítica i creativa […]. 
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L’últim objectiu de recerca marcat va ser “analitzar si el dibuix ajuda a 
recordar”. Tant en l’exercici de l’experiment de pràctiques com a la pregunta 
de l’examen s’ha vist que els alumnes no fan referència directa al dibuix 
d’aquest. Aquest fet es pot atribuir a una falta de costum de la utilització del 
dibuix per part dels alumnes. Davant d’aquesta falta de costum, els alumnes no 
l’utilitzen com una eina d’aprenentatge i és aquí on el docent hi ha de prendre 
part. Márquez (200) postula que els docents poden utilitzar les produccions dels 
alumnes per discutir-les, observar diferències entre la representació i 
l’experiment, etc, per tal de promoure la verbalització per part dels alumnes i 
fer-los, així, reflexionar sobre el que estan dibuixant.  
No obstant, que no utilitzin explícitament el dibuix per explicar-se no significa 
que no els ajudi a recordar.  
Després d’analitzar les respostes a la pregunta de l’examen, 8 dels alumnes 
obtenen la màxima puntuació, a diferència del que passa amb altres preguntes 
de l’examen. Les respostes de la resta de 16 alumnes oscil·len entre el 0 i el 
2,8. Davant de la varietat de respostes, no es pot afirmar rotundament que el 
dibuix va ser d’ajuda a la totalitat d’alumnes però es pot intuir que sí que ho va 
ser per uns quants d’ells.  
 
4.2. Valoració del procés i propostes de millora  

 
La principal limitació en aquest estudi ha estat el temps d’aplicació del pla 
d’acció.  
En un principi havia previst incloure el dibuix en diferents moments de la unitat 
didàctica però per qüestions de logística no s’ha pogut fer. Eren poques les 
sessions de les que disposàvem i no va ser possible incloure gaires més 
activitats on realitzar dibuixos. Per exemple, estava previst dedicar una sessió 
de pràctiques a l’observació a través del microscopi i que els alumnes 
haguessin de dibuixar el que veien. De la mateixa manera, en aquesta sessió o 
utilitzant part d’una altra, es pensava fer una explicació sobre com fer un bon 
dibuix del que s’està observant al microscopi, per donar eines als alumnes 
perquè el dibuix els ajudés a observar millor la preparació. A l’hora de planificar 
les diferents sessions d’acord amb els objectius i els continguts previstos, es va 
veure que no podia incloure’s. 
En concordança al temps com a limitació, s’han pogut analitzar poques 
activitats per recollir informació. No vaig veure possible introduir el dibuix 
d’altres maneres ja que no volia saturar als alumnes i vaig haver d’escollir en 
quines sessions es podria utilitzar aquesta eina i en quines no. A més s’ha 
hagut d’anar fent reajustament a mesura que impartíem la unitat didàctica i hem 
hagut d’eliminar algunes activitats o bé dedicar-hi menys temps del previst. 
Per tot això, penso que és una investigació senzilla i que les conclusions que 
es poden treure podrien haver estat més fonamentades.  
 
En un futur penso que seria més interessant estudiar la introducció del dibuix 
en un conjunt de diferents unitats didàctiques, no només en una. D’aquesta 
manera es podrien analitzar les diferents utilitats que pot tenir aquesta eina 
sense la necessitat de concentrar totes les activitats en una única unitat 
didàctica. Això implicaria necessàriament disposar d’un curs sencer per poder-
ho aplicar correctament. Per exemple, en una seqüència didàctica es podria 
introduir l’ús del dibuix en activitats d’observació mitjançant el microscopi. 
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Disposant d’un període més llarg, també es podria dedicar temps a treballar l’ús 
del dibuix per se, és a dir, a aprendre com es pot fer un bon dibuix a les classes 
de ciències, com és important que sigui, etc. 
 
Per continuar amb l’anàlisi iniciada en aquest estudi, podria ser molt útil 
comparar activitats on s’ha fet ús del dibuix amb altres activitats on s’ha emprat 
un altre recurs diferent per tal de detectar possibles diferències. També es 
podria optar per seleccionar una classe com a grup control on s’utilitzessin 
algunes eines més habituals com la redacció, i un segon grup on s’introduís l’ús 
del dibuix.  
Per altra banda, prenent com a idea el fet que molts alumnes utilitzen canals 
visual per aprendre, es podria utilitzar la introducció d’altres tipus d’imatge com 
a eina didàctica. Per exemple, es podria estudiar la introducció d’alguns 
recursos com el vídeo o les animacions en la millora de l’aprenentatge dels 
alumnes.  
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Annex I - Qüestionari inicial  
 
Tasca individual  
1. Marca la casella de verdader (V) o fals (F): 
 

 V F 

Les plantes són éssers vius   

Totes les plantes tenen flor 
  

Hi ha plantes que poden tenir reproducció sexual i asexual 
  

La fotosíntesi es fa de dia i la respiració de nit 
  

Els pins tenen fruits 
  

Els organismes autòtrofs obtenen els nutrients que necessiten d’altres 
organismes 

  

Els vegetals respiren 
  

La fotosíntesi és una característica dels vegetals 
  

En el procés de la fotosíntesi s’allibera diòxid de carboni i es fixa oxigen 
  

Les patates són una estructura de reproducció 
  

 

2. Recordeu si teniu plantes o elements d’origen vegetal al vostre entorn (a casa, a 
l’aula, als carrers,...)? On estan?; d'on procedeixen?; se n’ha de tenir cura? si és que 
si, com?; per què serveixen?  
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3. Dibuixa una planta senzilla i indica les seves parts principals: 
Quines parts de la planta estan relacionades amb la nutrició? Quines parts es 
relacionen amb la reproducció? 
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Annex II - Les característiques de les plantes  
 
Espai 1: Els vegetals són autòtrofs o heteròtrofs?  
1. Recordem:   
Per tal d’esbrinar si els vegetals són autòtrofs o heteròtrofs us proposem que busqueu 
la definició d’aquests dos termes:  
Autòtrof:  
 
 
Heteròtrof:  
 
 
2. Pensem:  
Després, observeu el vegetal que teniu sobre la taula i contesteu les preguntes 
següents, sense consultar cap font d’informació: 
Els vegetals s’alimenten d’altres éssers vius? 
 
 
 
 
 
 

 
Per tant, són autòtrofs o heteròtrofs? 
 
 
 
 
 
 

 
D’on treuen l’aliment que necessiten? 
 
 
 
 

 
3.Correcció (5’):   
Un cop contestades les preguntes, busqueu si les heu respost correctament i, en el 
cas contrari, corregiu els vostres errors. 
 
Espai 2: Què és la fotosíntesi?  
1. Recordem:   
Què recordes de la fotosíntesi (quins gasos hi intervenen, la funció…)? 
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A quines parts de la planta es fa la fotosíntesi? 
 
 
 
 
 

 
2. Aprenem : La fotosíntesi  és el procés pel qual les plantes obtenen matèria orgànica 
a partir de la inorgànica utilitzant l’energia lumínica, és a dir, obtenen aliment. En 
aquest procés s’allibera com a residu l’oxigen i es fixa diòxid de carboni per poder fer 
els compostos orgànics que permetran a la planta alimentar-se. 
Ara que ja saps tot això, respon les preguntes: 
 
Per què les plantes fan aquest procés? 
 
 
 
 
 

 
Si es necessita llum per fer-lo, quina part de la planta el fa? 
 
 
 
 
 

 
3. Observem l’experiment:   
Observa el muntatge que hi ha sobre la taula:  
La planta que hi ha és aquàtica però també fa la fotosíntesi. 
 
Quin gas creus que veus dins el tub d’assaig? 
 
 
 
 
 
 

 
Fes un dibuix del muntatge que hi ha sobre la taula: 
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Explica com aquest experiment pot ajudar a demostrar que les plantes fan la 
fotosíntesi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espai 3: Els vegetals respiren?  
Per tal de saber si els vegetals respiren us proporcionem informació sobre la 
respiració. 
 
Alguns organismes obtenen energia gràcies a la respiració. La reacció que té lloc és la 
següent: 

Matèria orgànica + O2 → CO2 + H2O + energia 
 
1. Primera hipòtesi.  Escull una hipòtesi: 
Els vegetals respiren, ja que alliberen ..…………. al medi 
Els vegetals no respiren ja que no alliberen ………………. al medi 
 
2. Segona hipòtesi.  Creus que les plantes respiren només de nit? Formula una 
hipòtesi agafant com a exemple les hipòtesis anteriors: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Experimenta: Comprovarem si les plantes respiren  i si ho fan només de nit o 
de dia.  
El blau de bromotimol canvia a color verd quan l’aigua conté CO2  dissolt.  
Tenim una planta aquàtica en dues condicions diferents: 

●  A la llum per representar les condicions que es donen durant el dia.  
●  A la foscor per representar les condicions que es donen a la nit. 

El gas que s’allibera durant la respiració (CO2 ) és molt soluble. Per tant, si la planta 
respira, quan li tirem el reactiu canviarà de color. 
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Un cop fet l’experiment, omple la graella responent la pregunta: 

  Condicions 
diürnes 

Condicions 
nocturnes 

Aigua sense 
CO2 

Aigua amb CO2 

De quin color 
queda l’aigua 
després de 
tirar el blau de 
bromotimol? 

    

 
4. S’ha complert la vostra primera hipòtesi? I la segona? Justifiqueu el motiu de la 
vostra resposta. 
Primera hipòtesi: 
 
 
 
 
 
 
Segona hipòtesi: 
 
 
 
 
 
 

 
Pensem (A casa)  
No hem d’oblidar que els vegetals, com tots els éssers vius, també respiren; és a dir, 
tant de dia com de nit, absorbeixen oxigen i desprenen diòxid de carboni. 
 
Durant el dia, el volum d’oxigen que desprenen amb la fotosíntesi és molt més gran 
que el que consumeixen amb la respiració; per això diem que els boscos són els 
pulmons del planeta.  
 
5. Qui creus que consumeix més oxigen per fer la respiració, els animals o els 
vegetals? Per què? 
 
 
 
 
 

 
6. Per què respiren els éssers vius?  
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Annex III - La diversitat de reproducció en els vegetals  
 
Poseu-vos amb els grups de 4 alumnes per poder estudiar la reproducció d’aquests 
grups.  
 
Tasca amb grups homogenis:   
1. Definiu entre tots què vol dir reproducció: 

• Sexual 
 

 

• Asexual 
 

 

Tasca amb grups heterogenis:   
Gimnospermes:  
El vostre objectiu serà explicar com es reprodueixen les plantes superiors d’un grup 
(que encara no hem treballat) anomenat gimnospermes. 
A continuació us donarem la informació necessària per poder complir la vostre missió. 
 
En les gimnospermes  la reproducció es realitza mitjançant els cons masculins,  que 
produeixen pol·len, i els cons femenins , que contenen els òvuls. 
La fecundació  es produeix quan el pol·len  d’un con masculí  arriba a un con femení.  
Un cop produïda la fecundació, els cons femenins  es transformen en pinyes  on es 
formen les llavors . Quan la llavor cau a terra dóna lloc a un nou organisme diferent 
dels seus progenitors. 
Les pinyes no es consideren un fruit perquè no tanquen les llavors. La paraula 
gimnosperma  vol dir: “llavors nues ”. 
 
Ara que ja coneixeu les gimnospermes, utilitzarem el pi com a model d’aquest grup de 
plantes. 
En els pins els cons masculins es troben agrupats a les branques, mentre que els 
femenins es troben al final de les banques (a l’àpex). 
En la majoria de pins les llavors desenvolupen unes petites ales. En canvi, la llavor del 
pi pinyer és el pinyol  i dins hi conté el pinyó . 
 
2. Aprenguem sobre les gimnospermes:  Resumiu el que heu llegit per fases. 
1. ........ 
2. ........ 
3. ........ 
4. ........ 
 
 
 
3. Construcció del pòster : ordeneu les imatges que hi ha sobre el cicle del pi i 
resumiu amb una frase el que passa a cada moment. 
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Un cop hagueu posat per ordre i tingueu una frase per cada fase enganxeu les 
imatges en una cartolina i escriviu les frases corresponents (abans d’enganxar 
pregunteu a la professora si ho heu fet correctament). 
 
Angiospermes  
El vostre objectiu serà explicar com es reprodueixen les plantes superiors d’un grup 
(que encara no hem treballat) anomenat angiospermes. 
A continuació us donarem la informació necessària per poder complir la vostre missió. 
Vídeos:  
 
La fecundació en les flors de les angiospermes es realitza quan els grans de pol·len  
arriben al pistil i fecunden els òvuls . De cada òvul fecundat s’origina una llavor i la 
resta del pistil es transforma en un fruit que conté les llavors en el seu i interior. 
A partir de la llavor s’origina una nova planta, aquest procés s’anomena germinació . 
El primer que surt de la llavor és la radícula, que dóna lloc a l’arrel, i després surten les 
fulles, els cotilèdons. L’albumen és el teixit que nodreix els cotilèdons i la radícula 
durant el seu creixement.   
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2. Aprenguem sobre les angiospermes:  
Resumiu el que heu llegit per fases.) 
 
3. Construcció del pòster : ordeneu les imatges que hi ha sobre el cicle de les 
angiospermes i resumiu amb una frase el que passa a cada moment. 
 

 
 
Un cop hagueu posat per ordre i tingueu una frase per cada fase enganxeu les 
imatges en una cartolina i escriviu les frases corresponents (abans d’enganxar 
pregunteu a la professora si ho heu fet correctament). 
 
La pol·linització  
2. Sense llegir ni buscar informació escriviu què creieu que és la pol·linització. 
 
 
 
 
 

 
El vostre objectiu serà explicar com funciona la pol·linització.  
A continuació us donarem la informació necessària per poder complir la vostre missió.  
 
La pol·linització és el procés pel qual el pol·len és transportat fins a un pistil.  
La pol·linització es realitza generalment pel vent o pels animals: 

• Les plantes que es pol·linitzen pel vent normalment no tenen flors vistoses; per 
facilitar la sortida del pol·len els estams sobresurten de la flor. 

• Les plantes que pol·linitzen mitjançant els animals tenen flors molt vistoses, 
per atreure’ls, amb pètals grans i de colors llampants. Algunes, fins i tot, 
desprenen olors fortes. 
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3. Classifiqueu les flors següents en les que són pol·linitzades per vent o per animals 
(powerpoint). 
 
4. Feu una llista de quins són els animals que poden pol·linitzar les flors: 
 
 
 
 

 
5. Ara que ja teniu molt clar què és la pol·linització, feu un dibuix per poder explicar als 
altres companys aquests procés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La fotosíntesi i distribució de nutrients i residus  
El vostre objectiu serà explicar com funciona la fotosíntesi i com es distribueixen els 
productes i residus d’aquest procés metabòlic. 
A continuació us donarem la informació necessària per poder complir la vostre missió.  
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=npNCzchvXTQ  
 
En la fotosíntesi podem observar els processos següents: 
L’aigua i les sals minerals absorbides per les arrels són transportades pels vasos 
conductors de la tija fins a les fulles, i formen el que s’anomena saba bruta.  
A les fulles, amb la saba bruta, el diòxid de carboni i l’energia de la llum del sol es 
fabrica matèria orgànica rica en energia . 
 
La matèria orgànica es transporta mitjançant els vasos conductors fins a les restants 
parts de la planta, i es forma la saba elaborada.  Aquesta matèria orgànica serveix tant 
per obtenir energia com per fer estructures de la mateixa planta. 
De la fotosíntesi s’obté una substància residual, l’oxigen, que és expulsat a l’ambient. 
 
2. Aprenguem sobre la fotosíntesi:  Resumiu el que heu llegit per fases:  
1. ........ 
2. ........ 
3. ........ 
4. ........ 
 
 



11 

 

3. Feu un dibuix per a cada fase del  procés de la fotosíntesi per tal de poder explicar 
el procés als vostres companys. 
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Annex IV - Final de la unitat del regne de les plantes  
 
- Al principi de la unitat vas haver de dibuixar una planta. Després d’haver acabat la 
unitat, la tornaries a dibuixar de la mateixa manera?      � Sí      � No 

- Dibuixa ara una planta indicant les seves principals parts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Què has canviat? Què has tingut en compte? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Posem per cas que el professor/a de plàstica et demana que facis un dibuix d’una 
planta i, a la següent hora, el professor/a de naturals et demana el mateix. Ho faries de 
la mateixa manera?  
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- Si recordes l’activitat dels diferents grups de plantes. Creus que fer el dibuix de la 
pol·linització i de la fotosíntesi ajuda a entendre millor els dos processos? Per què? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annex V – Examen  
 
1. Les plantes són autòtrofes o heteròtrofes? Justifica la teva resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Per què respiren les plantes? Ho fan tant de dia com de nit?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Explica a partir de quin procés la saba bruta passa a ser saba elaborada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Observa bé la següent imatge i contesta les preguntes:

1. Les plantes són autòtrofes o heteròtrofes? Justifica la teva resposta. 

2. Per què respiren les plantes? Ho fan tant de dia com de nit? 

3. Explica a partir de quin procés la saba bruta passa a ser saba elaborada.

4. Observa bé la següent imatge i contesta les preguntes: 
 

14 

1. Les plantes són autòtrofes o heteròtrofes? Justifica la teva resposta.  

3. Explica a partir de quin procés la saba bruta passa a ser saba elaborada. 
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a. Identifica a quin grup de plantes pertany cada una de les dues imatges. 
Explica o enumera les principals diferències entre els dos grups. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Defineix el procés que s’hi observa i explica de quines dues maneres es 
pot dur a terme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Fixa’t només amb la imatge de la dreta. Després d’aquesta fase, quina 
és la següent? Fes un dibuix i explica-ho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Sabries explicar l’experiment que vam observar al laboratori referent a la 
fotosíntesi? Un cop treballada, explica tot el que sàpigues sobre aquest procés (gasos 
que intervenen, funció, parts de la planta on es realitza…)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Identifica aquesta planta utilitzant les claus dicotòmiques i digues com es pol·linitza:

explicar l’experiment que vam observar al laboratori referent a la 
fotosíntesi? Un cop treballada, explica tot el que sàpigues sobre aquest procés (gasos 
que intervenen, funció, parts de la planta on es realitza…) 

6. Identifica aquesta planta utilitzant les claus dicotòmiques i digues com es pol·linitza:
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explicar l’experiment que vam observar al laboratori referent a la 
fotosíntesi? Un cop treballada, explica tot el que sàpigues sobre aquest procés (gasos 

6. Identifica aquesta planta utilitzant les claus dicotòmiques i digues com es pol·linitza:

 


