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Resum 
 

Durant les últimes dècades, s’ha fet patent com els éssers humans ens hem 
apoderat de la Terra i dels seus recursos sense dedicar un judici raonable 
sobre com influeixen les nostres accions en el medi ambient. La producció i el 
consum desmesurats han comportat l’agreujament de diversos problemes 
mediambientals, despertant l’interès de molts educadors de redirigir una mirada 
cap a la cura del medi ambient a través del desenvolupament d’una 
consciència ambiental en alumnes i professors.  
 
En el present treball es descriu i s’avalua una proposta didàctica dirigida a 
fomentar la consciència ambiental entre alumnes de primer curs de secundària 
a partir d’una metodologia anomenada “Ensenyament orientat a l’acció”, el qual 
es basa en el disseny d’activitats que fomentin un paper actiu de l’alumnat, 
fent-lo partícip del seu aprenentatge. Concretament, l’estudi es desenvolupa 
amb una classe de 15 alumnes de 1r d’ESO de l’INS Milà i Fontanals, un centre 
localitzat al barri del Raval, característic per tenir un perfil d’alumnes amb un 
elevat grau de diversitat cultural. 
 
Amb la finalitat d’avaluar si les activitats que fomenten la participació activa de 
l’alumnat faciliten el desenvolupament d’una consciència ambiental, s’ha 
dissenyat una Unitat Didàctica que té com eix vertebrador l’estudi del canvi 
climàtic a través d’activitats que estimulen el diàleg, la discussió i el pensament 
crític dels alumnes envers problemàtiques mediambientals diverses. 
 
Els resultats d’aquest treball deixen patent la utilitat de l’ensenyament orientat a 
l’acció com a metodologia desitjable per tractar temàtiques de caire ambiental, 
tant a nivell científic com social, així com les activitats que més motivació 
desperten en l’alumnat. Cal tenir present però, que les conclusions extretes són 
aplicables a aquest grup d’alumnes i situació en particular. 
 
Paraules clau: educació ambiental, consciència ambiental, canvi climàtic, 
participació activa 
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Abstract 
 

Over the last decades, it has become evident how humans have taken the 
Earth and its resources without dedicating any reasonable thought to how our 
actions affect the environment. Excessive and unmeasured consumption and 
productivity have led to a worsening of different environmental issues, 
awakening the interest of several educators to redirect the glaze towards 
environmental care through the development of an environmental 
consciousness both in students and teachers.  
 
In the present study we describe and evaluate the use of a didactic proposal 
that is driven to promote an environmental consciousness among first year 
students using a methodology called Active Learning, based in the design of 
different activities that promote an active role of the students, participating in 
their own learning process. In more detail, this study is conducted with a class 
of 15 students of first year compulsory secondary education (ESO) from INS 
Milà i Fontanals public school, located in the Raval neighbourhood, known to 
have high cultural diversity among the students.   
 
With the aim to evaluate if the activities based on the Active Learning principles 
ease the development of an environmental consciousness, we designed a 
Didactic Unit which has as a central axis the study of the climate change 
phenomenon through activities that promote discussion, interaction and critical 
thinking towards several environmental problems  
 
The results of this dissertation outline the utility of the Active Learning 
methodology to assess the study of environmental issues, not only at a 
scientific level, but also from a social ethical perspective. In addition, it provides 
details of which activities are the most motivational for those students. However, 
it is important to bear in mind that the conclusions offered in this study are only 
applicable in this group and under the described conditions. 
 
Key words: environmental education, environmental consciousness, climate 
change, active learning 
  



7 
 

Continguts 

AGRAÏMENTS ……………………………………………………………………..ii 

RESUM ……………………………………………………………………………..iv 
ABSTRACT ……………………………………………………………………...…vi 

1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1. Presentació del tema de recerca ........................................................... 9 

1.2. Contextualització del centre de pràctiques .......................................... 10 

1.3. Fonamentació teòrica .......................................................................... 11 

1.3.1. Educació ambiental ....................................................................... 11 

1.3.2. Consciència ambiental .................................................................. 12 

1.3.3. Educació climàtica: L’estudi del canvi climàtic dins el model 
d’Educació Ambiental .................................................................... 13 

2. DESCRIPCIÓ DE L'OBSERVACIÓ A L'AULA 

 

2.1. Característiques socioafectives i psicoevolutives de l’alumnat ........... 17 

2.2. Descripció de la metodologia de treball ............................................... 19 

2.2.1. Pla d’acció i hipòtesi de recerca .................................................... 19 

2.2.2. Instruments de recollida de dades ................................................. 19 

2.2.3. Triangulació de les dades.............................................................. 20 

3. DESENVOLUPAMENT DE LA INTERVENCIÓ 

 

3.1. Descripció de la proposta didàctica ..................................................... 21 

3.1.1. Disseny de les activitats de la Unitat Didàctica ............................. 21 

3.1.2. Planificació de les sessions ........................................................... 22 

3.1.3. Temporització i recursos utilitzats durant la unitat didàctica .......... 22 

3.2. Resultats ............................................................................................. 24 

3.2.1. Avaluació de la situació inicial de l’alumnat ................................... 24 

3.2.2. Anàlisi de la progressió del coneixement del model de CC ........... 31 

3.2.3. Identificació del grau de consciència sobre el caràcter global del 
canvi climàtic ................................................................................. 32 

3.2.4. Identificació d’actituds i pensaments dels alumnes respecte la 
presa de futures decisions per fer front al problema ..................... 36 

3.2.5. Determinació de les activitats que millor han funcionat valorant la 
motivació i l’evolució de la consciència ambiental de l’alumnat..... 38 

 



8 
 

4. CONCLUSIONS I FUTURES CONSIDERACIONS 

 

4.1. Discussió dels resultats ....................................................................... 40 

4.1.1. L’alumnat expressa una certa consciència ambiental prèvia a la 
intervenció ..................................................................................... 40 

4.1.2. S’intueix una evolució de la consciència ambiental de l’alumnat a 
través de les dimensions cognitiva, afectiva i conativa ................. 41 

4.1.3. Les activitats que fomenten la participació activa de l’alumnat 
contribueixen a la motivació i posterior evolució de la seva 
consciència ambiental ................................................................... 43 

 

4.2. Conclusions finals ............................................................................... 44 

4.3. Limitacions de l’estudi i propostes de millora ...................................... 44 

4.4. Connexió amb altres camps de recerca i futures consideracions ....... 45 

 

5. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................ 46 

6. ANNEXES ................................................................................................. 50 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



9 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Presentació del tema de recerca 
 
“L’educació és l’arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món” 
 
Nelson Mandela (1918 – 2013) 
 
Amb aquesta afirmació no es fa sinó fer evident el potencial de l’educació com 
a element principal de transmissió de cultura que ha permès al llarg de la 
història un avenç progressiu del creixement de l’espècie humana. L’educació 
s’ha d’entendre com una eina per a la construcció de valors, coneixements i 
competències que permetin la integració dels individus dins una cultura 
concreta, la qual ha d’anar dirigida a satisfer les necessitats de les persones 
tant a nivell individual com col·lectiu, procurant adaptar-se a les condicions de 
cada moment de la història en particular. 
 
Si més no, la situació actual en la que vivim requereix que la formació dels 
futurs ciutadans d’aquest món vagi dirigida a fer front a les noves necessitats 
ambientals presents en les últimes dues dècades, per tal de que recuperin la 
“consciència perduda” i siguin conscients de les repercussions de les pròpies 
accions en el medi ambient, per tal de que amb el temps es vagin adaptant 
nous comportaments més responsables des d’un punt de vista ecològic 
(Acebal, 2010). 
 
L’educació ambiental neix a partir d’aquesta presa de consciència de l’efecte 
de l’activitat humana sobre el medi natural, així com de les conseqüències a 
curt i llarg termini que es poden arribar a desencadenar en l’equilibri de la 
Biosfera, condicionant la supervivència física de l’espècie humana. Segons Gil, 
Vilches i Oliva (2005), en l’època actual en la que vivim, es fa patent la 
necessitat d’incloure l’Educació Ambiental com a part fonamental de 
l’alfabetització científica de la població, emergent així com una alternativa de 
canvi social transcendental i de gran significat.  
 
Seguint en aquesta línia, el present treball es centra en l’aplicació i validació 
d’una proposta didàctica que té com a objectiu principal fomentar la consciència 
ambiental entre els alumnes de primer curs de secundària de l’INS Milà i 
Fontanals, un centre localitzat al barri de Raval caracteritzat per tenir una gran 
afluència de població immigrant, i en conseqüent, una gran diversitat cultural 
que es fa patent en els diferents valors, pensaments i actituds de l’alumnat 
respecte la cura i protecció de l’entorn. 
  
En aquest estudi, s’avalua l’evolució de 15 alumnes de 1r curs d’Educació 
Secundària obligatòria a través dels diferents nivells de la consciència 
ambiental: Cognitiu, afectiu i conatiu, a partir de l’ús d’una metodologia 
orientada a la participació activa de l’alumnat.  
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1.2. Contextualització del centre de pràctiques 
 
El centre de pràctiques on s’ha desenvolupat la intervenció és l’INS Milà i 
Fontanals, un centre d’ensenyament secundari emmarcat dins el sistema 
d’ensenyament públic català i depenent del Consorci d’Educació de Barcelona. 
L’institut es troba situat a la plaça Folch i Torres, pertanyent al barri del Raval, 
dins el districte de Ciutat Vella, tenint més de 80 anys d’antiguitat. 
 
El sistema de formació pretén ser obert a tothom, inclusiu, innovador i alhora 
respectuós amb les diverses cultures pròpies de cadascú, educant en la 
democràcia i el diàleg com a via per a la resolució de conflictes, per sobre 
l’autoritarisme i la violència. Defensa per tant, valors com la coeducació, 
igualtat i el respecte entre els diferents membres de la comunitat educativa. Els 
objectius principals de l’INS Milà i Fontanals es centren en l’excel·lència de 
l’alumnat així com en la inclusió i l’equitat d’oportunitats en l’ensenyament.  
 
Per tal de garantir que el nombre màxim d’alumnes acabin la seva formació 
superior amb mínimes diferències socials respecte la resta de joves, el centre 
adopta una sèrie de mesures tals com millorar el desenvolupament 
competencial de l’alumnat, orientar als alumnes en diferents camps de formació 
i desenvolupament d’estratègies i habilitats que els hi permetin la integració al 
món laboral, tenint en compte els seus interessos i motivacions. També es 
vetlla per a l’adquisició d’uns hàbits de vida saludables, fomentar les relacions 
família-escola i el respecte entre iguals per evitar situacions de marginació o 
assetjament escolar.  
Paral·lelament, el centre també inclou dins els objectius principals l’excel·lència 
de l’alumnat, malgrat ser conscients de la idiosincràsia característica d’un barri 
com el Raval. És per això que fomenta una formació integral de tot l’alumnat, 
atenent les necessitats específiques de cada alumne en termes de reforç i 
ampliació, potenciant l’ús de la biblioteca del centre per al reforç de la lectura, 
l’ús de les TIC, el treball en equip i afavorint processos interdisciplinaris i 
d’aprenentatge significatiu, tot això tenint en compte un tractament adequat de 
la diversitat present al centre (PEC Institut Milà i Fontanals, curs 2016-2017). 
 
L’Institut Milà i Fontanals en l’actualitat participa en un Projecte Curricular pilot 
anomenat ‘Competències de Pensament Científic. Ciències 12-15’ el qual neix 
a partir d’un conveni entre el Departament d’Ensenyament i la UAB 
(Departament de Didàctica de les Ciències) dirigit als tres primers cursos 
d’ESO. El projecte planteja una nova estructuració dels continguts de manera 
seqüenciada per tal de que permetin la construcció progressiva del 
coneixement. Aquest es caracteritza per oferir un elevat grau d’autonomia, tenir 
caire interdisciplinari i trencar les “barreres” entre les diferents assignatures de 
ciències, treballar les pràctiques experimentals, potenciar l’ús de les TIC i 
l’autoregulació de l’alumnat. Les unitats didàctiques plantejades en el projecte 
presenten una sèrie de “problemes”  vinculats a fenòmens coneguts, per tal 
d’introduir gradualment els diferents aspectes científics quan són necessaris, i 
així relacionar els diferents aspectes que engloba el problema, podent 
comprendre la globalitat del tema tractat i intervenir acord amb el que s’aprèn a 
l’aula (Izquierdo i Márquez, 2013). 
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1.3. Fonamentació teòrica 
 

1.3.1. Educació ambiental 
 
Les investigacions dutes a terme en el territori de l’Educació Ambiental han 
experimentat un notable creixement en els últims anys. Cada vegada més 
organismes internacionals aposten per una reforma dels sistemes educatius 
com a nucli per edificar una nova ètica individual i en conseqüència millorar la 
relació amb el medi ambient (Acebal, 2010).  
 
A arrel d’aquest plantejament, es va desenvolupar per primera vegada el 
concepte d’Educació Ambiental (en endavant EA) amb l’objectiu “d’arribar a 
una població mundial que tingui consciència sobre el medi ambient en el que 
viu, s’interessi per aquest i els seus problemes, i que adquireixi els 
coneixements, aptituds, actituds i motivacions i comportaments necessaris per 
treballar a nivell tan individual com col·lectiu en la recerca de solucions als 
problemes actuals i prevenir els que puguin aparèixer en el futur” (Seminari 
Internacional d’Educació Ambiental de Belgrad, 1975). 
 

Breu història i presència de la EA dins el marc educatiu legal vigent 
 
Els antecedents de la EA a Espanya es remunten de manera oficial al 1984, 
quan es van celebrar les “I Jornades Nacionals d’Educació Ambiental” a Sitges, 
Barcelona. A partir d’aquí, diverses altres jornades van celebrar-se a arrel d’una 
iniciativa del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme (MOPU), actualment 
Ministeri de Medi Ambient. Quan es va iniciar el moviment a favor de la EA a 
Espanya, aquesta ja s’havia obert camí internacionalment celebrant reunions 
com la d’Estocolm (1972), Belgrad (1975) o Tbilisi (1977), en la qual es van 
assentar les bases per treballar les preocupacions més comuns, atorgant a la 
EA un caràcter continu i permanent (Castanedo 1995). El Ministeri d’Educació 
però, no va veure’s involucrat fins anys més tard, quan el 1990 la LOGSE va 
introduir la EA dins els anomenats “temes transversals”. 
  
En l’actualitat, la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de maig d’Educación (LOE) també 
recull la EA de manera transversal. Malgrat tot, no s’ha arribat a formular cap 
Decret que potenciï la EA en els centres escolars o l’elevi a la categoria de 
matèria per sí mateixa, ja que així perdria el caràcter multidisciplinari que se li 
vol adjudicar (Villalta, 2012).  
 
Dins el marc legal del territori català, la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’Educació 
(LEC) la EA adopta també un caràcter transversal enfocat de manera 
competencial repartida entre els àmbits cientificotecnològic (principalment), de 
cultura i valors ètics i social. Si indaguem en el currículum de l’àmbit 
cientificotecnològic d’acord amb el Decret 187/2015 establert dins el marc legal 
vigent, trobem la EA tímidament repartida entre els continguts principals de la 
matèria de Biologia i Geologia, sense donar-hi però, la importància que es 
mereix. Malgrat tot, i d’acord amb l’article 97 de la LEC, els centres poden 
exercir l’autonomia pedagògica, tenint més flexibilitat per impartir continguts de 
temàtica ambiental si el centre així ho decideix. 
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Aquí és on es fa patent la importància d’abordar la EA des de la coordinació de 
diferents membres de l’ equip docent d’un centre, reflectint així un conjunt de 
professionals moguts per un interès comú, sent més notori en la dinàmica i 
l’estil del centre en qüestió (Esteban, 2001). 
 

Objectius i finalitats de la Educació ambiental 
 
L’educació ambiental ha d’enfocar-se com un procés continu i permanent que 
s’ha d’iniciar en els primers estadis de l’educació i no concloure en cap 
moment. Segons Villalta (2012), les finalitats principals de la EA són tres: 
 

 Conèixer els problemes ambientals i el seu significat per la nostra 
generació i les futures  

 Millorar les actituds i valors cap al medi ambient 

 Adquirir habilitats i estratègies per a la resolució d’aquests problemes.  
 
La metodologia a seguir en el tractament de qüestions ambientals ha d’estar 
basada en el tractament de problemàtiques properes, la investigació i la 
participació en equip, amb les corresponents normes, respecte entre iguals i 
recerca del consens, així com el desenvolupament d’un pensament 
globalitzador i un coneixement pertinent. D’aquesta manera es permet la 
construcció del coneixement mitjançant la negociació de significats entre les 
persones (Soria, 2007). 
 

Tendències actuals de la investigació en Educació Ambiental 
 
En els últims anys han sorgit diferents tendències d’investigació dins l’àmbit de 
la EA, tals com l’ educació per la sostenibilitat, educació climàtica, pel consum 
responsable i educació ciutadana. Totes aquestes variants, malgrat s’han 
tractat de manera individual s’inclouen en la EA, per tal de satisfer les 
necessitats que van sorgint progressivament per aconseguir paral·lelament una 
consciència ambiental adequada (Acebal, 2010) 
 

1.3.2. Consciència ambiental 
 
La consciència ambiental es defineix com “el sistema de vivències, 
coneixements i experiències que l’individu utilitza activament en la seva relació 
amb el medi ambient” (Alea, 2006). La EA té com a objectiu doncs, ser 
l’activadora de la consciència ambiental. Dins el concepte de Consciència 
Ambiental, s’hi poden distingir quatre àmbits o dimensions representades a la 
Figura 1.  
 
El desenvolupament d’aquesta consciència, ha de seguir un procés de 
construcció progressiva per part del subjecte, conduint-lo a la presa de 
determinades decisions i adquisició de valors concrets. Conforme l’adolescent 
evoluciona, va adquirint més autonomia i es desvincula cada cop més dels 
valors morals universals. D’aquesta manera, els individus no es limiten a 
l’acceptació d’una sèrie de normes socials, sinó que es van construint noves 
estructures a partir de la seva interacció amb el medi (Kohlberg, 1987).  
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Figura 1. Diferents dimensions de la consciència ambiental. Font: Elaboració pròpia adaptada 
de Corraliza, Martin, Moreno i Berenguer (2004). 

 
Acebal (2010) suggereix que l’adquisició d’una consciència ambiental desitjable 
engloba diversos aspectes tals com procedimentals (tractar la EA des d’una 
perspectiva propera i quotidiana), la reflexió sobre la pròpia acció, la 
transversalitat oferint una mirada integradora des de diferents àrees i la 
participació de diferents visions, expectatives i actituds, sent determinant el 
treball en equip entre els diferents membres de la comunitat educativa. 
  
Per tal d’educar cap a la conservació del medi ambient, és necessari inculcar 
valors i actituds pro-ambientals al públic en general, però especialment entre la 
població compresa en edat escolar. No obstant, per tal d’aconseguir aquest 
objectiu és de vital importància comptar amb un col·lectiu docent altament 
format dins els estàndards de la EA (Castanedo, 1995). És important doncs, 
que tant els mestres de primària com professors de secundària siguin els 
primers en tenir una formació completa en termes d’educació i consciència 
ambiental.  
 
Diversos estudis s’han dut a terme en el que respecta als coneixements i 
actituds ambientals de professors, que demostren que gran part d’aquest 
col·lectiu no té una consciència ambiental sòlida, fent que sigui més difícil 
tractar la EA dins el currículum escolar (Jiménez, 2007; Acebal 2010; Hufnagel, 
2015; Demir i Avgin, 2016). 
 

1.3.3. Educació climàtica: L’estudi del canvi climàtic dins el model 

d’Educació Ambiental 
 
Tal com s’ha esmentat anteriorment, dins la EA, s’hi troben diverses disciplines 
o temàtiques, entre elles l’educació climàtica. Diversos autors han centrat 
l’educació climàtica en el fenomen del canvi climàtic (CC) com objecte d’estudi, 
a través de la lectura crítica i de l’argumentació entre l’alumnat per a la 
proposta de solucions i mesures per fer front a aquesta problemàtica (Edel i 
Ramírez, 2006; Pipitone i Sanmartí, 2009). 
 
El “canvi climàtic” ha estat definit pel IPCC1 com “el canvi entre els valors 
mitjans i propietats del clima durant períodes extensos i continuats en el 
temps”. Segons l’últim informe del IPCC (2014) l’escalfament global del sistema 
és inequívoc, tal com es pot deduir dels augments de temperatura en 
l’atmosfera i els oceans, la disminució de les quantitats de neu i gel i l’augment 

                                            
1
 Panell Intergovernamental d’Experts del Canvi Climàtic 
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del nivell del mar. Malgrat el CC està influenciat per factors d’origen natural, 
s’ha evidenciat que des de la dècada de 1950 l’augment desproporcionat de les 
temperatures ha estat desencadenat per causes antropogèniques, degut 
principalment a l’increment de l’alliberació dels gasos d’efecte hivernacle (GEI). 
L’informe del IPCC (2014) enuncia que els principals impactes del CC en un 
futur implicaran escassetat d’aliments i aigua, augment de la pobresa, augment 
del nivell del mar en poblacions costeres i en conseqüència una gran proporció 
de la població haurà de desplaçar-se. 
  
No és d’estranyar doncs, que durant els últims anys s’hagi recalcat la 
importància de fer visible aquest problema dins la comunitat educativa, sent 
crucial la construcció d’estratègies educatives que incideixin en una millor 
comprensió dels problemes mediambientals relacionats amb el canvi climàtic 
des de l’educació bàsica (González i Meira, 2009). 
 
Diversos estudis han avaluat quin es el grau de coneixement que tenen 
alumnes de secundària, alumnes universitaris i professors sobre del canvi 
climàtic, centrant-se exclusivament en el model científic, obviant les diferents 
implicacions socials, econòmiques i polítiques que aquest comporta (Edel i 
Ramírez, 2006; García-Rodeja i Lima, 2010; Wachholz, Artz i Chene, 2012; 
Calixto, 2015). La majoria dels estudis citats identifiquen una sèrie de 
concepcions alternatives que encara prevalen entre molts individus, tals com 
confondre l’efecte hivernacle amb el CC, assignar el forat de la capa d’ozó com 
la causa principal del CC o atribuir els desastres naturals com huracans, 
terratrèmols, etc. a aquest fenomen.  
 
És important doncs, construir un model educatiu que enfoqui l’estudi del canvi 
climàtic no només des d’un enfocament transmissiu o una construcció de 
coneixement científic clàssica, sinó també a nivell polític, socioeconòmic i 
psicoafectiu, a través del debat i la participació activa dels alumnes i així 
contribuir al desenvolupament d’una consciència ambiental sòlida i 
argumentada envers les repercussions de les pròpies accions en el medi 
ambient (González i Meira, 2009). 
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1.4. Elecció del tema i oportunitat de fer innovació i recerca 

 
Durant la fase d’observació del Pràcticum, es van poder identificar una sèrie de 

mancances entre els alumnes de tipus lingüístic, cognitiu i a la vegada 

d’autoregulació de la conducta i falta de motivació per els temes tractats a 

classe de ciències. Aquestes característiques i la gran diversitat present entre 

els diferents alumnes, es veia reflectida en una falta d’interès per la matèria de 

Ciències Naturals. Així doncs, es va impulsar el disseny d’una proposta 

didàctica que té com a eix vertebrador l’estudi del canvi climàtic a través 

d’activitats que fomenten la participació activa de l’alumnat, per tal de guiar la 

construcció del coneixement i presa de consciència ambiental tenint en compte 

la gran diversitat de nivells, valors culturals i interessos de l’alumnat.  

L’ensenyament orientat a l’acció o “Active Learning” es defineix com un mètode 

d’aprenentatge on l’alumnat s’involucra de manera activa i/o experimental en 

comptes de prendre un paper d’escolta passiva (Weltman, 2007). Aquesta 

metodologia es va popularitzar a la dècada de 1990 per Bonwell i Eison, els 

quals van descriure una sèrie de metodologies per tal de promoure la 

participació activa de l’alumnat. D’aquesta manera, els alumnes aprenen no 

només a fer les coses, sinó a prendre consciència sobre el que fan (Bonwell i 

Eison, 1991).  

“L’Active Learning” engloba gran varietat de metodologies i tècniques 

didàctiques tals com la discussió d’un tema concret en format debat, la reacció 

a un vídeo i reflexió sobre aquest, grups d’aprenentatge cooperatiu, lectura 

crítica de textos, ús de jocs a classe, entre altres (Bonwell i Eison, 1991). A 

partir d’una revisió bibliogràfica, es van establir un conjunt d’activitats de 

naturalesa diversa englobades dins una unitat didàctica anomenada: Un clima 

que canvia, actuem avui per garantir el demà. 

El tema escollit per desenvolupar la Unitat Didàctica va donar la oportunitat de 

tractar una problemàtica actual no només des d’un  punt de vista purament 

científic, sinó cultural i social, permetent obrir un espai per a la discussió i la 

crítica sobre les relacions dels éssers humans entre sí i el seu entorn 

(González i Meira, 2009). La implementació d’una proposta centrada en la 

participació activa de l’alumnat, fomenta la interacció entre els membres del 

grup, contribuint d’aquesta manera a la construcció social del coneixement a 

través de la discussió, plantejament de preguntes i síntesi d’idees (Vigotsky, 

1986). Paral·lelament, les activitats participatives condueixen l’aprenentatge a 

través del descobriment de noves idees a partir de situacions plantejades pel 

docent, estimulant el pensament crític de l’alumnat (Bruner, 1991).  

Així doncs, a través d’una intervenció de caràcter proactiu i variat, es pretén fer 

front a les diferents necessitats educatives observades a l’aula, per tal 

d’abordar les diferents dimensions de la consciència ambiental a tres nivells 

diferents: Cognitiu, afectiu i conatiu (veure Figura 1). 
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1.5. Objectius del treball 

 
L’objectiu principal d’aquest treball consisteix en investigar si la participació 
activa a l’aula pot contribuir al desenvolupament d’una major consciència 
ambiental en l’alumnat sobre l’efecte de les pròpies accions en relació al medi 
ambient. 
 
D’aquest objectiu principal se’n deriven altres d’específics: 
 

1. Identificar el grau de coneixement i conscienciació dels alumnes sobre 
qüestions de temàtica ambiental. 

 
2. Avaluar el procés de construcció del coneixement relacionat amb 

problemàtiques mediambientals, i en especial del concepte de “canvi 
climàtic” (dimensió cognitiva). 
 

3. Comprovar si el coneixement après a l’aula influeix en la presa de 
consciència sobre la problemàtica del canvi climàtic, les repercussions 
de les pròpies accions i les seves conseqüències en el medi ambient 
(dimensió afectiva). 
 

4. Conèixer les actituds de l’alumnat envers les solucions que poden dur a 
terme en el seu dia a dia per fer front a la problemàtica del canvi climàtic 
(dimensió conativa). 
 

5. Determinar quines són les característiques de les activitats que 
desperten motivació en l’alumnat i contribueixen a la construcció del 
coneixement i el desenvolupament d’una consciència ambiental.  
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2. DESCRIPCIÓ DE L’OBSERVACIÓ A L’AULA 
 

2.1. Característiques socioafectives i psicoevolutives de 

l’alumnat  
 
El perfil d’alumnes amb els que vam realitzar la intervenció, integrants de la 
classe de 1r d’ESO B, consten d’un total de 15 alumnes amb edats compreses 
entre els 12-14 anys, els quals es caracteritzen per haver entrat ja en l’etapa 
primerenca de l’adolescència. La majoria d’aquests alumnes són de 
procedència estrangera (principalment Pakistan, Bangladesh, Marroc i Amèrica 
Llatina), tant nouvinguts com de segona generació, fent que s’evidenciïn una 
sèrie de dificultats relatives a les diferències culturals i a la comprensió del 
llenguatge, que comporten la presència d’un elevat grau de diversitat entre 
l’alumnat, tant a nivell cognitiu com emocional.  
 
Segons la teoria constructivista de Piaget (1932), durant l’etapa a partir dels 11-
12 anys, es desenvolupen noves habilitats cognitives, passant del pensament 
concret a l’anomenat pensament formal mitjançant un procés gradual dotant-se 
de noves habilitats de raonament. Tanmateix, aquest pensament formal li 
permet a l’adolescent reflexionar sobre el seu propi pensament, desenvolupant 
l’habilitat metacognitiva (Moreno, 2009).  
 
Les característiques d’aquest alumnat però, fa que alguns d’ells presentin 
retards en aquest desenvolupament cognitiu sent incapaços de comprendre 
alguns continguts o expressar els seus pensaments de manera coherent i 
raonada, mentre que hi ha altres que demostren un nivell elevat de comprensió 
i interrelació dels conceptes construïts a l’aula. Per altra banda, els alumnes 
comencen a tenir la capacitat de controlar o autoregular les emocions així com 
la capacitat per expressar-les o el desenvolupament de l’empatia (López i 
Vicente, 2009). D’altres però, presenten encara conductes immadures sent 
incapaços de reprimir actituds disruptives que alteren el ritme de la classe, fent 
necessari dedicar una atenció especial a aquest conjunt d’alumnes aplicant una 
sèrie d’estratègies de gestió d’aula i d’activitats multinivell per atendre la 
diversitat present a la classe.  
 
El conjunt de característiques pròpies d’aquest alumnat afegits a la situació que 
viuen alguns d’ells, caracteritzada per un grau elevat de desestructuració 
familiar, baix nivell d’escolarització i taxes elevades d’analfabetisme en l’entorn 
familiar, acaben repercutint en els alumnes. Aquest conjunt de factors comporta 
que es desestabilitzin els àmbits personal i emocional, el que comporta una 
falta de motivació pels estudis en no tenir cap referent vàlid del qual prendre 
exemple. Segons Castellana (2003), la influència de persones significatives 
com són els pares en l’adolescent, condicionaran el procés de construcció 
d’identitat de la persona, així com el seu autoconcepte o grau d’autoestima. 
 
Cal afegir també, que el conjunt de factors esmentats influeix en l’atenció i 
interès que dediquen les famílies a educar els seus fills dins uns valors de 
respecte cap al medi ambient, delegant aquesta funció en la seva totalitat a 
l’escola (Vila, 2008). 
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Les característiques d’aquest alumnat es poden veure resumides a la Taula 1. 
 

 
 
Taula 1. Descripció de les característiques de l’alumnat de 1r ESO B. La meitat dels alumnes 
estan catalogats com a disruptius (moderats o molt),  tres alumnes presenten dificultats de 
comprensió i expressió del llenguatge. Dos alumnes repetidors han estat proposats per derivar 
a una UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) al curs vinent per intentar que acabin els 
estudis de Secundària. Font: Elaboració pròpia. 
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2.2. Descripció de la metodologia de treball 
 

2.2.1. Pla d’acció i hipòtesi de recerca 
 
Després d’analitzar la situació observada durant la primera fase del Pràcticum 
es va plantejar la següent pregunta:  
 

“Quina és la metodologia més adequada per tractar continguts de temàtica 
mediambiental i contribuir al desenvolupament d’una consciència ambiental 
en l’alumnat?” 

 
A arrel d’aquesta pregunta, es va formular la següent hipòtesi de partida: 
 

“Si es tracten els problemes mediambientals a l’aula de manera 
participativa, fomentant un paper actiu de l’alumnat, llavors es facilitarà la 
construcció d’una consciència ambiental entre l’alumnat” 

 
Així doncs, en el present treball s’exposa una proposta d’intervenció que 
consisteix en l’elaboració d’una unitat didàctica que té com eix vertebrador 
l’estudi del canvi climàtic, posant en pràctica una metodologia centrada en 
“Active Learning” per tal de donar un paper protagonista a l’alumnat en la 
progressió del seu aprenentatge i contribuir al desenvolupament d’una 
consciència ambiental. Amb aquest enfocament, es pretén construir una sèrie 
de continguts englobats dins la branca de l’educació ambiental, a la vegada 
que es treballen aspectes científic, ètics i socials referents al canvi climàtic. 
 
La metodologia de recerca que s’ha dut a terme és de tipus qualitativa 
desenvolupada sota condicions naturals, prenent com a referència els termes 
manifestats pels propis participants, establint com objecte principal d’estudi les 
idees provinents de l’experiència directa amb els alumnes.  
 
La intervenció es va dur a terme amb alumnes de primer curs de secundària de 
l’INS Milà i Fontanals, integrats del grup de 1r ESO B, sent un total de 15 
alumnes. Aquest grup va actuar com a grup “experimentador” comparant la 
situació inicial respecte la final posterior a la intervenció.  
 

2.2.2. Instruments de recollida de dades 
 
Per l’anàlisi de la proposta d’intervenció, es van utilitzar diferents instruments 
de recollida de dades resumits a la Taula 2, podent-se consultar en detall a 
l’apartat d’annexos. 
 
Per fer una avaluació de la situació inicial referent al grau de consciència 
ambiental dels alumnes a mode de pre-test, es va combinar l’anàlisi de les 
representacions gràfiques en mode de dibuix amb les respostes d’un 
qüestionari sobre actituds i hàbits del dia a dia. 
 
L’elecció del dibuix com a eina de recollida de dades s’ha dut a terme per tal de 
identificar no tan sols el nivell de coneixement acadèmic sobre el canvi climàtic, 
sinó també la percepció que tenen els alumnes de la realitat, tant a nivell 
individual com social (Arto, 2010).  
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Per altra banda, s’ha fet ús d’un qüestionari amb preguntes de resposta 
tancada de tipus Likert, ja que és el tipus d’enquesta més empleat per a 
l’avaluació d’actituds per obtenir informació ràpida i fàcil d’avaluar (Fernández 
et al., 2003). 
 
Durant la intervenció es van utilitzar les produccions dels alumnes detallades a 
la Taula 2 per tal d’obtenir informació sobre la progressió del coneixement i el 
desenvolupament d’actituds envers el medi ambient.  
 

 
 
Taula 2. Descripció dels diferents instruments utilitzats durant la implementació de la proposta 
didàctica. La taula mostra en quin moment de la intervenció es va utilitzar cada instrument i la 
finalitat d’aquest.  Font: Elaboració pròpia. 

 

2.2.3. Triangulació de les dades 
 
Les dades obtingudes dels diferents instruments de recollida es van contrastar 
amb les anotacions del diari d’observació de classe per tal d’avaluar diàriament 
quines de les activitats utilitzades facilitaven el procés de construcció d’una 
consciència ambiental. Es va comptar també amb la vídeo-gravació de la meitat 
de les sessions, la qual va permetre analitzar la situació des d’una perspectiva 
més objectiva. 
 
Els diferents resultats es van comparar també amb les aportacions fetes pels 
alumnes durant els grups de discussió realitzats posteriorment a la intervenció, 
dues setmanes després de la finalització d’aquesta. 
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3. DESENVOLUPAMENT DE LA INTERVENCIÓ  
 

3.1. Descripció de la proposta didàctica 
 

3.1.1. Disseny de les activitats de la Unitat Didàctica 
 
La proposta didàctica que es va plantejar va consistir en el disseny d’una unitat 
didàctica centrada en l’estudi de problemàtiques mediambientals, en particular 
del canvi climàtic. Aquesta unitat però, va contemplar la inclusió d’un tipus 
d’activitats que fomentessin la participació activa de l’alumnat, el que 
s’anomena ensenyament orientat a l’acció o “Active Learning”.  
 
La tipologia d’activitats escollida es va fer acord amb una sèrie de criteris 
dirigits a fomentar l’Active Learning, el qual contribueix a la motivació dels 
alumnes i en conseqüent facilita l’aprenentatge (Bromley, 2013). Les 
característiques principals de les activitats, detallades a la Taula 3, són les 
següents: 
 

 Fomenten un paper actiu de l’alumnat per tal de minimitzar la recepció 
passiva de coneixement característica de les classes magistrals. 

 

 Treballen de manera directa continguts de temàtica ambiental promovent 
el pensament crític i el diàleg entre els alumnes. 

 

 Combinen metodologies de treball molt diverses per atendre els diferents 
estils d’aprenentatge presents a l’aula. 

 

 
 
Taula 3. Característiques de les activitats utilitzades a la UD basades en la metodologia del 
“Active Learning”. Font: Elaboració pròpia.  

 
 
 



22 
 

3.1.2. Planificació de les sessions 
 
Les diferents activitats es van distribuir i organitzar en quatre blocs principals 
d’estudi (Figura 2). Cada bloc es caracteritza per seguir el seu propi cicle de 
l’aprenentatge definit per Jorba i Casellas (1996), i una fase final d’aplicació del 
coneixement compartida entre tots els blocs tractats.  
 

 
 
Figura 2. Organització dels diferents continguts de la UD en quatre blocs principals. Font: 
Elaboració pròpia.  

 
Aquesta estructura permet la construcció del coneixement teòric sobre el model 
de canvi climàtic i les diferents problemàtiques mediambientals podent aplicar 
aquest coneixement al final per treballar el pensament crític i prendre 
consciència de les implicacions d’aquest problema no només a nivell científic, 
sinó també polític, econòmic i social, i així contribuir al desenvolupament d’una 
consciència ambiental entre l’alumnat. La planificació de les sessions es pot 
observar amb detall a la Taula 4. 
 

3.1.3. Temporització i recursos utilitzats durant la unitat didàctica 
 
El desenvolupament de la proposta va comportar un total de 10 sessions de 55 
minuts de duració, comptant amb uns 5-10 minuts per posar la classe en 
marxa.  
 
Els diferents recursos utilitzats durant tota la intervenció són de caràcter variat i 
divers. Totes les sessions requerien d’un suport com la pissarra, el dossier de 
l’alumnat, ordinador portàtil i projector. També es va necessitar comptar amb 
els mòbils o tablets dels alumnes per algunes de les activitats. 
 
Altres activitats com per exemple les experimentals van requerir l’ús d’alguns 
materials extra, detallats a la programació didàctica presentada a l’Annex. En 
general però, la intervenció no va suposar un ús exhaustiu de materials o 
recursos fora dels corrents utilitzats a l’aula actualment. 
 
Tota la informació referent al desenvolupament de la Unitat Didàctica es troba 
detallada a l’Annex.  
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Taula 4. Planificació de les sessions de la UD classificades pels blocs principals de continguts. 
Font: Elaboració pròpia.  
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3.2. Resultats 
 
L’objectiu principal d’aquest treball consisteix en fomentar la consciència 
ambiental a l’aula de ciència, objectiu que engloba l’assoliment dels continguts 
necessaris per a la construcció del model del canvi climàtic, la presa de 
consciència sobre les causes i conseqüències que engloben aquest fenomen, i 
per últim la identificació de les actituds que prenen els alumnes davant la 
situació, un cop finalitzada la intervenció. És vital però, conèixer quina és la 
situació inicial en la que es troben els alumnes, tant a nivell de coneixement 
com de consciència que poden tenir envers el problema. 
 

3.2.1. Avaluació de la situació inicial de l’alumnat 
 
Inicialment a mode de pre-test, es va demanar als alumnes que dibuixessin el 
que els hi vingués a la ment quan sentien el terme “canvi climàtic”. Es va 
decidir donar un grau d’obertura a la pregunta molt ampli, per tal de no 
condicionar les possibles representacions que podien fer els alumnes. Els 
resultats obtinguts van resultar força sorprenents (Taula 5).  
 

 
 
Taula 5. Categorització dels diferents dibuixos en funció de la concepció de “canvi climàtic” que 
té l’alumnat.  Font: Elaboració pròpia.  

 
Del total de la mostra participant en el pre-test, només un 9% (1 alumna) va 
associar el “canvi climàtic” amb possibles conseqüències d’aquest (veure Taula 
6, C6). El 82% dels alumnes restants, van quedar-se amb una idea semblant a 
“un clima que canvia”, representant els diferents canvis en el clima en funció de 
les estacions (C2) o als diferents climes del món (C4). El que crida més 
l’atenció, és que la idea més prevalent és la concepció del “clima” com a terme 
que significa “temps atmosfèric” (C1), estant representada per el 37% dels 
alumnes que van fer la prova. Altres concepcions sorprenents es poden 
observar a les categories C3 i C5. 
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Els dibuixos integrants de cada categoria es troben recollits en la Taula 6. En 
aquells casos on hi ha més d’un dibuix dins una mateixa categoria, s’ha escollit 
el més representatiu.  
 

 
Taula 6. Mostra de les diferents concepcions dels alumnes de la classe de 1r ESO B. La 
mostra d’alumnes que va participar en el pre-test va ser de n=11, cadascun dels quals va 
representar en un dibuix la pròpia idea de canvi climàtic.  Font: Elaboració pròpia.  

 
Per altra banda, l’anàlisi de les emocions i actituds que tenien els alumnes 
envers qüestions de temàtica ambiental van quedar recollides en les respostes 
en un qüestionari adaptat de la investigació realitzada per Fernández (2003), 
on s’avaluaven les actituds ambientals d’estudiants de secundària de diferents 
centres.  
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El qüestionari constava de 25 preguntes de resposta tancada de tipus Likert, on 
els alumnes podien mostrar el seu grau d’acord a les afirmacions plantejades 
en cinc nivells: Totalment d’Acord (TA), D’acord (A), No ho sé/Indiferent 
(NS/IN), En Desacord (D) i Totalment en Desacord (TD). 
 
Les diferents preguntes del qüestionari es van classificar en les 4 categories 
següents: Gestió de residus, Reciclatge, Producció i consum i per últim hàbits 
del dia a dia.  Els resultats obtinguts es troben representats en taules de 
contingència i gràfiques que mostren el percentatge de respostes dins de cada 
categoria. Cal tenir present però, que la mostra d’alumnes totals que va 
realitzar el pre-test va ser de 12 alumnes, fent que els percentatges mostrats 
estiguin contrastats amb els valors absoluts de les respostes. 
 

Gestió de residus 
 

 
 
Taula 7. Pensaments i actituds de l’alumnat de 1r d’ESO B respecte la gestió de residus.  Font: 
Elaboració pròpia.  

 
S’observa que hi ha una proporció considerable d’alumnes que afirmen que els 
molesta veure els carrers plens de residus (84%), a més a més una bona part 
(58%) sembla tenir consciència de que els residus s’acumulen a la natura 
sense degradar-se, fent més evident el pensament comú de que és necessària 
una correcta gestió de residus (Taula 7).   
 
Per altra banda però, quan es toca el tema monetari, sembla ser que romanen 
els pensaments a favor de la comoditat i la despreocupació per la generació 
d’aquests residus, tal com s’observa en les respostes a la pregunta 24, on el 
67% dels alumnes consideren que no és raonable fer pagar per el consum de 
bosses de plàstic. 
 
Per últim, hi ha altres qüestions d’àmbit no exclusivament personal, on els 
alumnes ja mostren més desconcert, sense posar en evidència una tendència 
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clara pel que fa al que pensen, probablement per manca de coneixement sobre 
les implicacions que van més enllà de la producció a gran escala, l’ús de 
determinats productes, etc. (Taula 7, P4, P7 i P12).  
 

Reciclatge 
 
Pel que fa als pensaments sobre la qüestió del reciclatge (Taula 8), es pot 
observar que la gran majoria dels alumnes afirma estar “totalment d’acord” o 
“d’acord” en que reciclar és important per protegir l’entorn.  
 

 
 
Taula 8. Pensaments i actituds de l’alumnat de 1r d’ESO B respecte al reciclatge. Font: 
Elaboració pròpia.  
 

Si ens fixem però en qüestions de responsabilitat alhora de reciclar, s’observa 
que el 50% dels alumnes enquestats traspassen la tasca a òrgans institucionals 
com l’Ajuntament per dur a terme la feina del reciclatge. Afegit a això, un terç 
de l’alumnat afirma que fa “mandra” instaurar a casa la costum del reciclar i 
utilitzar diferents cubells per separar la brossa.  
 
És curiós observar també com en certa manera es responsabilitzen a les grans 
empreses com a principals agents problemàtics, ja que un 75% dels alumnes 
estan convençuts de que el problema de la contaminació com a tal es veuria 
resolt si aquestes promoguessin l’ús dels envasos reciclables, quan el 
problema que es vol tractar és que aquests envasos s’han de separar a casa i 
que per tant, la responsabilitat és d’un mateix. 
 
Malgrat això, preval la corrent a favor del reciclatge com es pot intuir a la 
pregunta 16 (un 73% dels alumnes estan disposats a utilitzar paper reciclat per 
garantir la protecció de l’entorn). 
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Producció i consum 
 
Si ens fixem a les respostes de les preguntes englobades dins la categoria de 
“producció i consum” (Taula 9), es pot observar que hi ha certa consciència 
sobre la producció i consum desmesurades característiques d’avui dia, ja que 
els alumnes manifesten el seu acord amb que és preocupant la quantitat de 
brossa que generem (P3), mostrant acord en un 67% del total, mentre que 
l’altre 33% es mostra indiferent. 
Es dedueix el mateix de la P11, on els alumnes mostren estar en desacord 
(33%) o total desacord (17%) a l’afirmació “està bé consumir molt, encara que 
es produeixin molts residus”. Cal notar però, que encara un 34% es mostra 
indiferent cap aquesta afirmació. 
 
Afegit a les dades esmentades, més del 50% de la classe considera que 
l’acumulació de residus ve donada per l’elevat consum de coses innecessàries, 
i està disposat a reduir-ne el consum. 
 

 
 
Taula 9. Pensaments i actituds de l’alumnat de 1r d’ESO B respecte a la producció i el consum. 
Font: Elaboració pròpia.  

 
Hàbits diaris 

 
L’última categoria analitzada d’aquest qüestionari pretén avaluar les costums 
del dia a dia característics d’aquest alumnat. Les preguntes estan focalitzades 
sobretot a conèixer els hàbits alimentaris, de transport/desplaçament per 
Barcelona i sobre l’ús d’aparells electrònics.  
 
A la Taula 10, queden recollides les diferents respostes dels alumnes. 
Respecte l’alimentació, s’obté que la majoria dels alumnes utilitza el paper de 
plata per embolicar l’entrepà i conservar els aliments, malgrat la gran capacitat 
contaminant que té. També es veu com alhora de comprar els aliments prima el 
cost o la comoditat, sense considerar les implicacions que això pot tenir a nivell 
de producció i contaminació (un 41% mostra acord amb l’afirmació, i un 17% 
indiferent). Sorprenentment però, hi ha també una bona part de l’alumnat (42%) 
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que no hi està d’acord. Per últim, respecte el consum de carn, era d’esperar 
que la major part dels enquestats (50% acord i 33% indiferent) superés el 
consum de carn a més de dos cops per setmana, tenint en compte el context 
cultural en el que ens trobem. D’aquesta secció se’n pot deduir la falta de 
coneixement sobre les repercussions del consum de certs tipus d’aliments o 
productes en el medi ambient. 
 

 
 
Taula 10. Pensaments i actituds de l’alumnat de 1r d’ESO B respecte als hàbits diaris. Font: 
Elaboració pròpia. 

 
Pel que fa al transport, s’observa per contra un major grau de conscienciació, ja 
que el 50% d’alumnes estan totalment d’acord en controlar el número de cotxes 
circulants per Barcelona, afegit a que el 67% d’aquests alumnes procura anar 
caminant o en transport públic a l’hora de desplaçar-se. 
 
Per últim, s’observa tant a la P23 com a la P25 la tendència actual de fer servir 
molts aparells electrònics a la vegada sense contemplar el consum energètic 
que això suposa (un 67% d’alumnes deixa el mòbil carregat tota la nit, i un 42% 
deixen els aparells encesos o en stand-by).  
 
Els diferents resultats poden observar-se també en format gràfic a la Figura 3. 
 
El qüestionari també tenia una última pregunta que pretenia avaluar el grau de 
responsabilitat que sentien els alumnes alhora de prendre decisions respecte la 
gestió de residus, el reciclatge, la producció i el consum o un canvi d’hàbits. A 
la Figura 4 es veu recollida la informació. 
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Figura 3. Opinió dels alumnes a les qüestions englobades dins les categories: Gestió de 
residus (A), Reciclatge (B), Producció i consum (C), Hàbits diaris (D). L’eix d’abscisses mostra 
les preguntes analitzades, mentre que l’eix d’ordenades reflecteix el % de respostes per cada 
grau d’acord. En blanc i negre dins les columnes es mostra el nombre d’alumnes que van 
contestar cada possibilitat. Font: Elaboració pròpia.  

 

 
 
Figura 4. Representació del pensament dels alumnes sobre l’impacte que poden tenir les 
accions del dia a dia. Les dades estan representades en percentatges d’un total de n=12 
alumnes. Els diferents acrònims (TA, A, NS/IN, D, TD i BL) segueixen la mateixa llegenda que a 
les taules presentades. Font: Elaboració pròpia 
 
Així doncs, d’aquests resultats inicials podem extreure que hi ha aspectes on 
els alumnes semblen tenir un grau de conscienciació significatiu, però quan es 
tracta d’actuar envers el canvi, encara falta una mica de trajectòria. 
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3.2.2. Anàlisi de la progressió del coneixement del model de CC 
 
Per tal d’analitzar si l’alumnat havia entès els coneixements relacionats amb la 
unitat de problemàtiques mediambientals i en concret el model científic de canvi 
climàtic, es va demanar als alumnes que tornessin a dibuixar el que els hi venia 
en ment en parlar de “canvi climàtic”. Aquesta recollida de dades es va efectuar 
a la sessió posterior d’haver explicat el model científic a classe, havent tractat 
prèviament la contaminació atmosfèrica, l’afebliment de la capa d’ozó i l’efecte 
hivernacle (veure Programació, Annex).  
 
Per tal d’avaluar el grau del coneixement dels alumnes, es van establir una 
sèrie d’indicadors d’assoliment (Taula 11) que haurien d’estar presents en la 
representació del model. El dibuix podia anar acompanyat d’elements narratius 
per tal de fer més detallada l’explicació. 
 

 
 
Taula 11. Elements indicadors que permeten avaluar el grau de comprensió de l’alumnat 
respecte el concepte de “canvi climàtic”. Font: Elaboració pròpia 

 
Es van analitzar un total de 12 dibuixos, identificant per una banda els elements 
presents en la representació gràfica, i per altra si es tenia en compte tant la 
representació gràfica com l’ús de text per acompanyar l’explicació (Figura 5).  
 

 
 
Figura 5. Representació del percentatge d’alumnes capaç d’identificar els diferents elements 
pertanyents al model de canvi climàtic. Els dibuixos es van distribuir en 3 grups en funció del 
nombre d’elements que aconseguien representar (<4 elements, entre 4-7 elements i >7 
elements). Es va avaluar l’ús del dibuix com a únic mitjà de representació (A) i l’ús d’elements 
narratius per acompanyar aquesta representació (B). Font: Elaboració pròpia. 
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S’observa que mentre 10 alumnes son capaços de representar entre 4 i 7 
elements a través del dibuix (Figura 5A), aquesta proporció canvia en afegir els 
elements narratius, on 5 alumnes passen a identificar més de 7 elements 
(Figura 5B). Els resultats obtinguts doncs, deixen entreveure inicialment que 
comptar amb la oportunitat de completar la representació fent ús de text escrit 
permet una descripció més detallada dels models mentals dels alumnes 
respecte el concepte de “canvi climàtic”.  
 
Aquesta evolució pot observar-se de manera més detallada a la Figura 6, on 
es contempla que només 2 alumnes s’han quedat per sota dels 4 elements, 
mentre que la resta ha estat capaç d’identificar-ne la meitat o més, en la 
majoria de casos en millor grau en utilitzar elements narratius en conjunt amb el 
dibuix. 
 

 
 
Figura 6. Representació dels alumnes capaços d’identificar els diferents elements pertanyents 
al model de canvi climàtic. Font: Elaboració pròpia. 
 
És curiós observar com les alumnes Gr i Kv, les quals presenten dificultats en 
el llenguatge ja que són nouvingudes, no mostren cap evolució entre l’ús del 
dibuix per sí sol i l’acompanyament d’elements narratius. La resta d’alumnes 
mostren clarament una millora del model en permetre l’ús d’elements textuals 
dins el dibuix. A la Figura 7 es pot observar una mostra dels dibuixos dels 
alumnes.    
 

3.2.3. Identificació del grau de consciència sobre el caràcter 

global del CC 
 
Un cop tractats els diferents continguts teòrics durant la Unitat Didàctica, es va 
desenvolupar una activitat que pretenia determinar si els alumnes eren capaços 
de oferir una visió global sobre les diferents causes i conseqüències que 
estaven englobades dins el fenomen de canvi climàtic. Aquesta consistia en “El 
joc del canvi climàtic” el qual a partir d’unes fitxes, els alumnes havien 
d’interrelacionar les diferents imatges entre elles. 
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Figura 7. Mostra d’algunes de les representacions que van fer els alumnes de 1r ESO B. Font: 
Dossiers dels alumnes. 
 
El model de mapa conceptual que es va establir inicialment per les professores 
va ser el que es pot observar en la Figura 8. Aquest model contempla el 
fenomen del “canvi climàtic” com un procés no unidireccional, on tot està 
interrelacionat.  
 

 
 
Figura 8. Model de mapa conceptual per el Joc del Canvi climàtic. Font: Elaboració conjunta 
amb la companya de pràcticum Lara Delgado. 
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A partir d’aquest model, es van establir uns indicadors d’assoliment (Taula 12) 
per tal d’avaluar el grau de conscienciació de l’alumnat sobre la globalitat del 
problema.  
 

 
 
Taula 12. Elements indicadors classificats en 3 categories: “Identificació de les causes”, 
“identificació de les conseqüències” i “visió global i multifactorial”, cadascuna amb diferents 
indicadors. El nombre d’alumnes participant va ser de n=12, però alguns van elaborar el mapa 
en parelles i altres individualment, de manera que el total de mapes analitzats va ser de n=7. 
Els resultats mostren el nombre de mapes i el percentatge que compleixen la premissa de 
l’indicador. Font: Elaboració pròpia. 

 
Els resultats obtinguts van ser força sorprenents, ja que per aquesta activitat no 
es va donar cap tipus de indicacions o de bastides, deixant l’elaboració al criteri 
de l’alumnat. 
 
Es pot observar com en els mapes els alumnes no mostren problema en 
separar les “causes” de les “conseqüències” (86%) i paral·lelament, són 
capaços d’identificar les causes principals a diferents nivells (71%). Alguns 
alumnes separen la causa “consum desmesurat” a l’inici de tot, i altres 
l’engloben al mateix nivell que “fabricació de productes” i “vehicles a motor” 
(ambdues opcions es van considerar correctes). Per altra banda, un 71% ha 
sabut separar “l’augment de temperatura” com la conseqüència més directa  de 
la contaminació atmosfèrica. També un 71% demostra una separació clara 
entre les conseqüències directes (desgel dels pols, sequera) de les indirectes 
(fam, augment de malalties). 
 
Per contra, només un 14% (1 mapa) ha aconseguit representar el fenomen com 
un procés cíclic i globalitzat, mentre que la resta segueix representant-lo com 
un procés unidireccional. Malgrat això, una bona part dels alumnes ha sabut 
relacionar una causa a múltiples conseqüències i viceversa (57%). 
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Els resultats poden observar-se de manera gràfica a la Figura 9. 
 

 
 
Figura 9. Representació gràfica del percentatge (eix d’abscisses) de mapes conceptuals que 
assolien els diferents indicadors (eix d’ordenades) en relació a la seva visió sobre el fenomen 
del “canvi climàtic”. Font: Elaboració pròpia. 
 
A la Figura 10 s’exemplifiquen dos mapes conceptuals elaborats pels alumnes. 
 

 
 
Figura 10. Exemples de mapes elaborats en el Joc del Canvi climàtic pels alumnes de 1r ESO 
B durant l’activitat.  
 
Afegit a les dades extretes a partir de l’anàlisi dels mapes elaborats durant el 
joc del canvi climàtic, alguns alumnes participants dels grups de discussió van 
demostrar haver pres consciència del caràcter multifactorial del problema.  
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També van considerar important que el tema del “canvi climàtic” es tractés a les 
escoles des de primària, però d’una manera contextualitzada i participativa, 
canviant el model docent que hi ha hagut fins ara.  
 

 
 
De la mateixa manera creuen que és important parlar del tema amb amics o 
familiars, i transmetre el que han après per poder causar un efecte a curt i llarg 
termini.  
 

 
 
A mode resum doncs, podem afirmar que sembla que hi ha hagut una evolució 
en la mentalitat dels alumnes respecte la situació inicial, tot i que aquesta sol 
quedar lligada a temes com el reciclatge o la contaminació dels vehicles, sense 
contemplar tant les altres problemàtiques tractades. 
 

3.2.4. Identificació d’actituds i pensaments dels alumnes respecte 

la presa de futures decisions per fer front al problema 
 
Per tal d’anar un pas més enllà en el desenvolupament de la consciència 
ambiental, es va conduir una activitat final d’aplicació del coneixement en forma 
de debat o en aquest cas concret “Cimera pel canvi”. 
 
En aquesta activitat els alumnes es van dividir per grups entre 4 sectors 
diferents representats a la Taula 13, cadascun dels quals havia de proposar 
una sèrie de solucions a nivell individual i col·lectiu per fer front al problema des 
de cada sector. En aquest cas, els alumnes comptaven amb l’ajuda d’unes 
bastides elaborades per les professores, que donaven orientacions sobre on 
buscar la informació, i possibles solucions a mode d’exemple.  
 
Les diferents aportacions dels alumnes durant el debat es van recollir a partir 
d’una vídeo-gravació de la sessió, i es van transcriure posteriorment per tal 
d’analitzar-les. Per tal de comparar les solucions proposades durant la cimera 
que ja estaven condicionades per l’ajuda de les bastides, es van comparar amb 
les aportacions dels grups de discussió realitzats posteriorment a les vacances 
de Setmana Santa, per tal de comprovar si aquestes actituds i solucions 
romanien presents en el pensament dels alumnes.  
 
Els resultats es van representar en forma de matriu de categories, per tal de 
comparar els dos contextos de les aportacions. En comparar cada context, 
s’observa que les solucions donades durant la cimera es troben millor 
fonamentades i argumentades, mentre que als grups de discussió prevalen 
actituds a favor d’un canvi d’hàbits i reflexió sobre les pròpies accions del dia a 
dia, d’una manera però una mica superficial.  
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No obstant, és  interessant veure com moltes de les aportacions fetes al debat 
prevalen encara en els alumnes després de dues setmanes d’haver acabat la 
intervenció. 
 

 
 
Taula 13. Matriu de categories que representa les aportacions dels alumnes a la cimera 
(solucions guiades per bastides) i durant els grups de discussió. Aquestes aportacions s ’han 
classificat en les 4 categories en funció de l’àmbit d’actuació i responsabilitat. Font: Elaboració 
pròpia. 

 
Es volen destacar altres opinions i actituds que van sorgir durant els grups de 
discussió, que posen de manifest una actitud de frustració davant la situació 
real en la que viu la societat actual, on prima la comoditat i la falta d’interès per 
conservar i protegir l’entorn.  
 

 
 
De la mateixa manera, preval molt la concepció de que la falta de 
conscienciació envers el reciclatge o la contaminació està directament lligada al 
context socioeconòmic. Alguns alumnes proposen que el problema es podria 
solucionar si es tingués una compensació econòmica per cada acció favorable 
pel medi ambient. 
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Així doncs, avaluant les diferents aportacions dels alumnes podem afirmar que 
hi ha una certa evolució favorable cap a una actitud de canvi per part seva, 
però encara queda molt camí per recórrer.  
 

3.2.5. Determinació de les activitats que millor han funcionat 

valorant la motivació i l’evolució de la consciència 

ambiental de l’alumnat 
 
A través del diari d’observació a l’aula, es va poder fer un anàlisi detallat, tot i 
que subjectiu de com havia anat la sessió cada dia, tenint en compte el 
comportament dels alumnes (analitzat amb una graella d’observació, Annex), 
la participació, la percepció de les professores sobre l’assoliment dels 
continguts, etc. L’anàlisi de la informació es va dur a terme a partir d’una 
categorització inductiva consensuada entre les dues professores del pràcticum.  
 
Aquesta categorització representada en forma de diagrama d’arbre a la Figura 
11 ha permès extreure quines van ser les situacions més favorables per 
l’aprenentatge tenint en compte el context concret de la classe de 1r ESO B.  
 

 
 
Figura 11. Diagrama d’arbre que classifica dades qualitatives sobre els diferents factors 
influents en la motivació i l’aprenentatge de l’alumnat en el context de 1r ESO B.  

 
L’anàlisi de resultats a partir de l’observació a l’aula posa de manifest el 
següent: 
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- Els alumnes s’impliquen més en la realització de les activitats quan 
aquestes requereixen que l’alumne prengui un paper actiu. 
 

- Les activitats que més han agradat i que han semblat facilitar un 
assoliment de continguts més significatiu, han estat aquelles en que es 
fomentava la participació de l’alumnat a través d’activitats manipulatives 
(com per exemple els experiments), l’ús de les TIC (simuladors) i 
aquelles que requerien participar en veu alta (cimera, presentació 
climogrames). 

 
- Un factor important que influeix en la motivació i en conseqüent a un 

clima favorable per l’aprenentatge és la distribució dels grups de treball. 
Els grups assignats per les professores comportaven una situació de 
rebot per part d’alguns alumnes, mentre que si aquests es feien “a 
l’atzar” o entre ells no suposava cap problema. 

 
- Altres factors a considerar també influents en la motivació de l’alumnat 

depenien d’agents externs tals com l’horari de classe, la ràtio d’alumnes 
o el mètode de co-docència que establíem entre les dues professores. 

 
Per contrastar les dades obtingudes del diari de classe, es va preguntar als 
alumnes durant els grups de discussió quina havia estat l’activitat que els hi 
havia agradat més. Aquí se’n recullen algunes aportacions: 
 

 
 
També se’ls hi va demanar si tenien la sensació d’haver après coses 
interessants i si els hi havia agradat la unitat realitzada durant el Pràcticum. 
 

 
 
Així doncs, es podria enunciar que els alumnes semblen estar més motivats i 
per conseqüent més receptius quan se’ls hi proposa de fer activitats diferents, 
participatives i dinàmiques. 
  



40 
 

4. CONCLUSIONS I FUTURES CONSIDERACIONS 
 

4.1. Discussió dels resultats 
 
L’estat actual de la nostra evolució com espècie recau en el potencial de 
l’educació per a la formació dels individus de la societat, els quals són els futurs 
ciutadans del demà. És per això que la principal missió de l’educació ha de 
consistir en la formació en valors, coneixements i habilitats que permetin als 
individus pensar i actuar amb criteri a l’hora de relacionar-se amb els membres 
de la comunitat així com amb el seu entorn.   
 
Així doncs, introduir l’alumnat en el territori de l’educació ambiental des 
d’estadis inicials, permet el tractament d’un conjunt de temàtiques científiques i 
socials que condicionaran la manera d’actuar d’aquests individus en un futur. 
 

4.1.1. L’alumnat expressa poca consciència ambiental prèvia a la 

intervenció 
 
La valoració de la situació inicial que es va conduir al principi de la intervenció 
prèvia a la posada en pràctica de la proposta didàctica, fa patent el 
coneixement general de l’alumnat en relació al CC, i permet obtenir una 
primera impressió del grau de consciència ambiental present entre els 
membres del grup.  
 
L’anàlisi de les produccions de l’alumnat en forma de dibuix evidencia la falta 
de coneixement inicial que tenien els alumnes en relació al concepte del “canvi 
climàtic”. Curiosament, un 37% de l’alumnat associava el concepte de “clima” a 
“temps atmosfèric” interpretant el canvi com els diferents fenòmens atmosfèrics 
que es donen a la Terra, com per exemple la pluja, núvols, vent, etc. Aquesta 
confusió entre els dos termes, s’ha descrit com una de les pautes 
sociocognitives habituals que dificulta la representació correcta del CC 
(González i Meira, 2009). Per contra, només una alumna va associar el 
concepte amb una representació del desgel dels pols, deixant evident la falta 
de coneixement que tenien inicialment la majoria d’alumnes sobre el model del 
CC. 
 
Per determinar el grau de consciència ambiental de l’alumnat, la qual com a 
variable no és susceptible de la observació directa (Fernández et al., 2003), es 
va prendre com a referència el qüestionari pre-test sobre creences, sentiments 
o intencions en la conducta.  
 
En analitzar les gràfiques obtingudes dels qüestionaris es pot apreciar que una 
proporció notable d’alumnes sembla ser conscient de la importància del 
reciclatge i d’una correcta gestió dels residus per reduir l’impacte de l’activitat 
humana sobre l’entorn, així com el pensament de que és preocupant el consum 
i la producció desmesurats característics de la societat actual. Aquestes dades 
són consistents amb altres estudis relacionats amb l’avaluació d’actituds 
ambientals entre alumnes de secundària (Rickinson, 2001; Fernández et al., 
2003).  
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Malgrat tot, també es pot observar com els alumnes tendeixen a no 
responsabilitzar-se de les seves accions envers l’entorn, delegant aquesta cap 
altres entitats com les grans indústries, els polítics o altres òrgans com 
l’Ajuntament. D’aquí es pot intuir una desconnexió entre la consciència i l’acció, 
veient que el fet de ser conscient de certs aspectes ambientals, no implica la 
posada en pràctica de accions per la protecció de l’entorn (Fernández et al., 
2003; González i Meira, 2009; Calixto, 2015).  
 

4.1.2. S’intueix una evolució de la consciència ambiental de 

l’alumnat a través de les dimensions cognitiva, afectiva i 

conativa 
 
Partint de la situació inicial analitzada, es va poder observar una evolució en el 
model científic sobre el CC en les representacions gràfiques de la majoria 
d’alumnes un cop aplicada la proposta didàctica. La valoració del grau 
d’assoliment del model a partir d’una sèrie de indicadors, mostren el canvi de 
model mental que tenien els alumnes respecte els dibuixos que se’ls hi va 
demanar fer inicialment (veure Figura 1). Així, es va aconseguir passar del 
model de “canvi climàtic” com un simple canvi del clima entre regions del món o 
estacional al d’un problema mediambiental derivat d’un agreujament de l’efecte 
hivernacle i conseqüent augment de les temperatures. La majoria de les 
representacions obtingudes fan referència a un model relacional del CC, a 
mode de narració sobre el que passa, donant principalment explicacions de 
tipus causal. Per contra, no s’inclouen referències a les possibles 
conseqüències o solucions característiques d’un model enunciatiu del canvi 
climàtic (Arto, 2010).  
 
Cal destacar, que la producció d’aquests dibuixos va realitzar-se just després 
de l’explicació del fenomen del canvi climàtic, fet que probablement va 
permetre obtenir representacions força acurades, sense gaire presència de 
concepcions alternatives. No obstant, setmanes després a la intervenció alguns 
alumnes enunciaven el CC com un fenomen causat pel forat de la capa d’ozó, 
com a conseqüència de la inclinació de la Terra o com un causant de la 
contaminació, i no a l’inrevés. Aquestes concepcions alternatives són similars a 
les observades per García-Rodeja i Lima (2010) en estudiants de 4t d’ESO. Per 
tant, malgrat es va poder evolucionar en el coneixement científic dels alumnes 
respecte la situació inicial, cal tractar el concepte de nou en cursos posteriors, 
per tal de conduir una construcció més acurada del model. 
 
A l’hora d’estudiar l’evolució de la consciència de l’alumnat dins la dimensió 
afectiva, es van analitzar les dades obtingudes del “Joc del canvi climàtic” en 
contrast amb les opinions dels alumnes en els grups de discussió. La 
representació de la globalitat del problema del canvi climàtic que perceben els 
alumnes, deixa entreveure que hi ha una clara tendència a identificar el consum 
i fabricació desmesurats de productes com la causa principal de la 
contaminació, prenent consciència de la gran influència antropogènica del 
problema. També són capaços de diferenciar entre “causes” i “conseqüències”, 
malgrat no s’aconsegueix representar en els mapes elaborats com tots els 
elements estan interrelacionats a diferents nivells.    
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D’acord amb García-Rodeja i Lima (2010), moltes de les concepcions 
alternatives de la globalitat del problema del CC, inclouen la confusió entre 
causes i conseqüències, confusió d’estratègies per mitigar els efectes així com 
la naturalesa del problema, sent doncs difícil de fer entendre per primera 
vegada el caràcter multifactorial del fenomen. Les mancances observades en 
els diferents mapes però, es van poder reconduir posteriorment a través d’una 
posada en comú i reflexió a nivell de tota la classe, fent èmfasi en la globalitat 
del problema, arribant a una elaboració d’un mapa conceptual final consensuat 
entre els diferents membres de la classe (Figura 12). 

 
Figura 12. Mapa conceptual sobre el fenomen del canvi climàtic consensuat a nivell de tota la 
classe. Font: Alumnes de 1r ESO B.  

 
Per altra banda, els alumnes mostraven sentiments ferms sobre la importància 
de tractar el tema del CC a les escoles, per tal de que la població en edat 
escolar prengués consciència de tot el que engloba el CC, i de la importància 
de tractar-ho des d’una perspectiva no només científica, sinó també social, 
coincidint amb el que molts autors proposen alhora de tractar diversos 
problemes mediambientals (Edel i Ramírez, 2006; Miralles, 2007; González i 
Meira, 2009). 
 
Per últim, com activitat culminant de la proposta didàctica, es van recopilar les 
diverses intervencions fetes pels alumnes durant la Cimera pel clima, i es van 
contrastar amb les aportacions fetes posteriorment en els grups de discussió, 
per tal d’analitzar la dimensió conativa de la consciència ambiental de l’alumnat 
al final de la unitat. D’aquí se’n poden extreure diferents actituds favorables que 
demostren la voluntat i desig de molts dels alumnes a contribuir amb les seves 
accions per una millora del medi ambient, tot i que alguns d’ells encara 
consideren l’acció individual com quelcom insignificant. No obstant, no s’ha de 
perdre de vista que l’entorn social condiciona les possibilitats dels individus a 
dur a terme determinades accions, fent de vital importància el diàleg 
acompanyat d’elements facilitadors per orientar aquestes actituds (Arto, 2010).  
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4.1.3. Les activitats que fomenten la participació activa de 

l’alumnat contribueixen a la motivació i posterior evolució 

de la seva consciència ambiental  

 
En general, es pot intuir que aquelles activitats on els alumnes prenien un 
paper actiu han contribuït a facilitar la construcció del coneixement i a la 
vegada augmentar la seva motivació. S’ha pogut identificar a partir de 
l’avaluació i la observació dels alumnes a l’aula, com les activitats que 
promouen el pensament crític, la discussió i l’intercanvi d’opinions entre 
l’alumnat facilita la identificació dels aspectes cognitius, socials i ètics 
involucrats en la temàtica del “canvi climàtic”, en comparació a l’escolta passiva 
característica de les classes magistrals (Miguel-Dávila, 2012; Todd i O’Brien, 
2016). 
 
Les activitats més ben rebudes per l’alumnat van ser la simulació de la “Cimera 
pel Clima”, l’elaboració dels climogrames, l’ús dels simuladors de la NASA 
(TIC) i les pràctiques experimentals (veure Figura 12). Aquestes preferències 
són consistents a les obtingudes en un estudi conduit per Bromley (2013), el 
qual determina que entre les diferents estratègies utilitzades per dirigir 
l’ensenyament orientat a l’acció, el debat amb grups grans o els estudis de cas 
funcionaven millor que no pas la lectura crítica o l’escriptura a classe. De la 
mateixa manera, els mateixos alumnes mostren la seva satisfacció afirmant 
que les activitats on es requeria més autonomia i participació eren les que els hi 
havia agradat més. Malgrat això, cal contemplar que altres factors externs com 
la ràtio, l’horari de classe o l’estat d’ànim també influeixen en el 
desenvolupament d’una activitat concreta (Delgado, 2017). 
 
No hem d’oblidar però, que l’assumpció de que l’adquisició d’una sèrie de 
coneixements infereix en les actituds dels individus envers la situació 
mediambiental, malgrat estar equivocada continua sent patent (González i 
Meira, 2009). És important tenir en compte doncs, que l’avaluació de les 
actituds de l’alumnat així com la modificació d’aquestes, és una tasca difícil de 
dur a terme (Fernández et al., 2003).  
 
No obstant, diversos autors defensen que l’ús d’estratègies que comprometin a 
l’alumnat a pensar críticament i interaccionar amb el medi que els envolta 
facilita el desenvolupament d’aquesta consciència ambiental (Bonill et al., 
2009).  
 
En el present treball, podem enunciar que l’ús d’una metodologia orientada a 
l’acció o “Active Learning” durant la proposta didàctica, ha contribuït no només 
a la construcció del coneixement científic entre els alumnes de 1r d’ESO de 
l’INS Milà i Fontanals, sinó també a la presa de consciència dels diferents 
factors científics, ètics i socials implicats en la problemàtica del canvi climàtic. 
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4.2. Conclusions finals 
 
Tenint en compte el context i les condicions en les que s’ha aplicat la proposta 
didàctica, les conclusions que es poden extreure del treball són les següents: 
 
- La consciència ambiental engloba diverses dimensions que cal contemplar 

alhora de tractar continguts de temàtica ambiental, de manera que cal posar 
èmfasi no només en l’ensenyament de continguts científics, sinó també ètics 
i socials. 
 

- Els alumnes de l’INS Milà i Fontanals no disposen d’una consciència 
ambiental prou desenvolupada, però s’estableixen les bases per poder 
conduir la construcció d’aquesta de manera progressiva i participativa. 

 
- El model científic del canvi climàtic és complex i requereix una construcció 

progressiva treballant sobre les concepcions prèvies de l’alumnat per tal de 
conduir l’aprenentatge gradualment fins al model acceptat d’aquest. 

 
- Les actituds i emocions són difícils d’avaluar degut a l’elevat grau de 

subjectivitat i condicionants socials, de manera que calen instruments 
homologats per a l’avaluació d’aquestes de manera concisa i poc 
esbiaixada. 

 
- L’ús d’una metodologia orientada a l’acció o “Active Learning” facilita el 

desenvolupament d’una consciencia ambiental en l’alumnat a nivell cognitiu, 
afectiu i conatiu. 
 

- Les activitats que han contribuït més a la construcció del coneixement del 
model del canvi climàtic, així com de les seves implicacions en el medi 
ambient són l’ús del debat a nivell de tota la classe, l’ús de simuladors (TIC) 
i les pràctiques experimentals. 

 

4.3. Limitacions de l’estudi i propostes de millora 
 
A l’hora de comentar els resultats obtinguts després de la implementació de la 
proposta didàctica, es fa patent la necessitat de tenir present el context i la 
situació en la que s’ha dut a terme la intervenció.  No es pot obviar el fet de que 
la proposta s’ha dut a terme amb un nombre reduït d’alumnes (n=15) d’un 
entorn altament conflictiu, fet que ha limitat l’aprofundiment en algunes de les 
activitats plantejades en relació a certes problemàtiques mediambientals.  
 
En primer lloc, la proporció significativa d’alumnes amb alteracions de la 
conducta ha comportat derivar gran part del temps de la intervenció a una 
atenció especial a la gestió d’aula. Per altra banda, el nombre limitat de 
sessions del qual es disposava no ha permès dedicar el temps desitjable a 
algunes de les activitats d’aplicació del final de la unitat. També cal destacar la 
falta d’experiència docent que s’ha vist reflectida en algunes situacions de mala 
gestió de l’aula, fet que ha suposat la reestructuració d’algunes sessions i 
eliminació d’activitats puntuals.  
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Malgrat les limitacions esmentades, els resultats de la intervenció han permès 
extreure una sèrie de conclusions que han estat contrastades amb diverses 
fonts bibliogràfiques i estudis del camp de recerca de la consciència ambiental 
per tal de donar validesa a la informació recollida en el present treball. 
 
Per tal de validar les conclusions obtingudes seria interessant repetir l’estudi 
tenint en compte algunes consideracions:  
 

 Incrementar la mostra d’alumnes participants, així com la durada de la 
intervenció. Seria de gran interès fer una comparativa entre diferents 
centres i no només estudiar els resultats obtinguts d’un context en 
particular com el de l’INS Milà. 

 

 Dedicar més temps a la realització de les activitats, contemplant no fer 
més de dues activitats diferents dins una mateixa sessió. També caldria 
reestructurar algunes de les activitats oferint més bastides procurant que 
tinguessin un caràcter multinivell.  
 

 Comparar les percepcions dels alumnes amb la d’altres punts de vista, 
com per exemple dels membres del professorat respecte el 
funcionament de les activitats participatives per tal d’extreure 
conclusions més robustes.  

 
 

4.4. Connexió amb altres camps de recerca i futures 

consideracions 

 
El present treball ofereix un petit tast sobre l’efecte d’utilitzar un ensenyament 
orientat a l’acció dins el camp de l’educació ambiental.  
 
Les conclusions extretes permeten enfocar l’estudi de continguts de temàtica 
ambiental dins el currículum d’educació secundària seguint una metodologia 
que impliqui als alumnes i els faci partícips del seu propi aprenentatge. En 
concret, es podria obrir una línia de recerca dedicada a avaluar l’evolució 
d’aquesta consciència mediambiental al llarg de tota l’educació secundària, 
tractant el tema del canvi climàtic i altres problemes ambientals des de primer 
curs, incloent grups d’estudi més grans i de contextos diferents. 
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Diari d’observació a l’aula 
 

  



52 
 

Qüestionari d’hàbits i actituds de l’alumnat 

Qüestionari sobre Consciència ambiental 

 Molt 

d’acord 
D’acord M’és igual 

En 

desacord 

Molt en 

desacord 

1. Acostumo a embolicar l’entrepà i altres 

aliments amb paper de plata 
 

    

2. Em molesta veure els carrers i els rius 

plens de residus de plàstic i paper 
 

    

3. Crec que és preocupant la quantitat de 

brossa que produïm  
 

    

4. Els països rics contaminen menys, perquè 

les fàbriques ho preparen tot envasat 
 

    

5. Crec que s’ha d’insistir més en la 

importància de separar la brossa 
 

    

6. Quan anem a comprar un producte, 

escollim el que va en un envàs (cartró, 

vidre, plàstic) que menys contamina 

 

    

7. Crec que a la natura tot es degrada al final 

així que no cal preocupar-se tant pels 

residus 

     

8. En la meva opinió són els treballadors de 

l’Ajuntament els que s’haurien d’encarregar 

de separar la brossa, no jo. 

     

9. Considero que reciclar és important per 

protegir i mantenir el nostre entorn 

     

10. Em fa mandra utilitzar diferents cubells 

d’escombraries, és massa feina. 

     

11. Està bé consumir molt, encara que es 

produeixin molts residus 

     

12. Crec que els productes d’un sol ús 

(“usar i tirar”) són millors 

     

13. Crec que la principal raó per 

l’acumulació de residus és que cada cop 

comprem més coses innecessàries 

     

14. Crec que l’únic problema de les 

escombraries és que ocupen lloc i costa 

trobar espais per acumular-la. 

     

15. Com la meva aportació en l’estalvi de 

recursos naturals és tan petita, ja ni em 

preocupo. 

     

16. Estic disposat/da a utilitzar paper 

reciclat per que es talin menys arbres 

     

17. Crec que per contaminar menys les 

empreses haurien de fabricar els seus 

productes en envasos reciclables 

     

18. Estic disposat/da a reduir el meu consum 

de productes innecessaris i d’envasos no 

reciclables 

     

19. M’és igual l’origen dels aliments que 

menjo, compro el que tinc més a prop o el 
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més barat. 

20. A casa mengem més de dos cops a la 

setmana carn vermella (vaca, vedella, xai...) 

     

21. Crec que s’hauria de controlar el número 

de cotxes que circulen a Barcelona 

     

22. Sempre que puc vaig caminant o en bici, 

sinó en transport públic 

     

23. Quan estic a casa deixo moltes coses 

enceses o en stand-by si vaig a fer alguna 

altra cosa (la tele, l’ordinador, els llums...) 

     

24. Em sembla una tonteria que em facin 

pagar 2 cèntims per una bossa de plàstic al 

supermercat!  

     

25. Si he de carregar el mòbil/tablet, el 

deixo endollat tota la nit 
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Preguntes dels grups de discussió 
 
Dimensió coneixement 
 

 Què us ha semblat la unitat que hem treballat aquestes últimes 
setmanes? 

 

 Sabríeu dir-me amb les vostres paraules què és el canvi climàtic? 
Quines són les principals causes i conseqüències? Llavors quin diríeu 
que és el principal problema? 

 

 Recordeu quina o quines van ser les activitats amb la que vau aprendre 
més? Què vau aprendre aquell dia? Us ho vau passar bé? 

 
 
Dimensió Hàbits 
 

 Després del que hem tractat, canviaríeu alguna cosa en el vostre dia a 
dia? Per exemple respecte al que comprem, com ens movem per 
Barcelona, ... 
 

 Què en penseu del trànsit que hi ha per Barcelona? Podríem canviar 
alguna cosa? Recordeu a quina activitat vam parlar d’això? 

 

 Què creus que hauríem de mirar quan comprem productes en el nostre 
dia a dia? Què és el que et va fer pensar en això? 

 

 Quins aparells electrònics utilitzes tu en el teu dia a dia? Podem fer 
alguna cosa per reduir el consum?  

 
Dimensió Consciència ambiental 
 

 Després del tema que hem estudiat, quines solucions proposaríeu per la 
problemàtica del canvi climàtic? 

 

 Creieu que és important parlar d'aquest tema amb familiars i amics? Què 
els hi diríeu? Perquè? 

 

 Creus que el tema que hem tractat és important que s'ensenyi a les 
escoles? 

  



55 
 

Dibuixos inicials dels alumnes 
 

 Associació del “canvi climàtic” amb diferents fenòmens atmosfèrics 
 

 
 

 Associació del “canvi climàtic” amb les estacions de l’any 
 

 
 
  



56 
 

 Associació del “canvi climàtic” amb els diferents climes al món 
 

 
 

 Associació del “canvi climàtic” amb canvi entre el dia i la nit i desastres 
naturals (Categories alternatives) 

 

 
 

 Associació del “canvi climàtic” amb possibles conseqüències d’aquest 
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Dibuixos finals dels alumnes 
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Graella d’observació del comportament 
 

Graella d’observació actitudinal 

Alumnes Assistència Aixecar-se Mirar el mòbil 
Parlar/cridar/ 

cantar 
Pegar/insultar/moles

tar els companys 
No respectar el 
torn de paraula 

No participar Negatiu TOTAL 

Ab          

Ay          

Gr          

Ah          

Ic           

Im          

Jn          

Jo          

Kv          

Ke          

Kz          

La          

Ou          

Sd          

Tn          

Tu          
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Plantilla per representar el canvi climàtic 

 
Canvi climàtic: Canvis a llarg termini a nivell global i local en diferents regions del planeta degut a l’alteració 
del clima i augment de les temperatures, degut principalment a l’activitat humana, que causa un increment 
dels gasos hivernacle com per exemple el CO2.
  



 

 

Programació didàctica 
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Institut milà i fontanals 

Un clima que canvia 

Actuem avui per garantir el demà 

Seqüència didàctica de 1r d’ESO 
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PRESENTACIÓ DE LA UD 

 
Aquesta unitat didàctica està integrada per 10 sessions incloses dins el bloc d’estudi de el clima, 
pertanyent a l’assignatura de Ciències Naturals, presentat al curs de 1r d’ESO de l’Institut Milà i 
Fontanals. Les sessions presentades a continuació estan centrades principalment en l’estudi del 
clima, l’elaboració de climogrames, l’atmosfera, el cicle de l’aigua i els impactes mediambientals 
deguts a la intervenció humana tals com el canvi climàtic (causat per l’efecte hivernacle), la 
contaminació atmosfèrica, la sobre-explotació dels recursos i la sobre-producció de residus, i per 
últim sabent-ne les causes i conseqüències, com poden ells intervenir de manera individual i 
col·lectiva per aportar el seu granet de sorra per millorar aquest impacte. 
 

El nostre institut té establert un projecte en el qual l’assignatura de Ciències Naturals estructura els 
continguts del currículum de manera integrada, estructurats per temàtiques i no per nivells 
curriculars, fent així que alumnes de 1r d’ESO puguin estar cursant continguts tant de 1r, 2n o 3r 
d’ESO, integrats en un dossier d’activitats elaborat pel departament de Didàctica de les Ciències de 
la UAB. 
 

L’Institut Milà i Fontanals, és un centre de màxima complexitat, on el 75% de l’alumnat és d’origen 
estranger, molts amb un nivell socieconòmic baix, el que causa problemes socials i emocionals 
associats i un gran percentatge d’alumnes amb risc alt d’abandonament escolar. Això es fa 
especialment patent a primer d’ESO, on els i les alumnes que encara són molt joves acaben 
d’arribar a l’Institut provinent d’escoles diferents.  
 

A la primera fase de pràctiques vam poder observar que el grup de 1r d’ESO B amb el que 
treballaríem (integrat per un total de 15 noies i nois), tenien poca cohesió de grup, la gestió de 
l’aula era molt complicada, ja que no estaven acostumats a seure a les cadires durant períodes de 
temps llargs (s’aixecaven continuament, jugaven amb els mòbils, etc) i no respectaven els torns de 
paraula de professores o altres companys.  A la nostra aula concretament, tenim un 88% d’alumnes 
d’origen estranger, provinents de països tals com Pakistan, Marroc, Bangladesh, Nepal, Amèrica 
Llatina, Índia i Algèria, sent només dos alumnes d’origen català.  
 

Totes característiques mencionades comporten tenir un grup d’un nivell acadèmic més baix en 
comparació als nivell mig observat en altres centres escolars de menys complexitat. Els nostres 
alumnes presenten una manca notable de les competències bàsiques com l’expressió oral o escrita 
en català, un grau d’autonomia reduït, dificultats de comprensió i comunicació, etc. 
 

És per això que una part fonamental de la unitat anirà dirigida a treballar aspectes de bon clima a 
l’aula, de competències comunicatives bàsiques, i d’autonomia per a la realització de les activitats 
de la classe, sent tot això necessitat fonamental per per poder treballar els continguts. 
 

Aquesta seqüència esta estructurada de manera que es segueixi un model progressiu de 
l’aprenentatge seguint el cicle de quatre fases, l’exploració d’idees prèvies, introducció de nous 
conceptes, estructuració d’aquests coneixements i per últim l’aplicació d’aquests en un context 
nou.  
 

Aquest cicle però s’anirà repetint en cada bloc d’estudi dins la unitat, sent aquests: 
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- El clima 

- L’afebliment de la capa d’ozó 

- La contaminació atmosfèrica i la pluja àcida 

- L’efecte hivernacle 

- El canvi climàtic: causes i conseqüències 

- La gestió sostenible del planeta 

- Proposta de solucions individuals dels alumnes 

 

D’aquesta manera, cada nou bloc que tractem a la unitat anirà precedit d’una petita exploració 
d’idees prèvies, una activitat d’introducció del coneixement, i per últim una tasca d’estructuració 
del coneixement. L’activitat final de la unitat, consistirà en una cimera pel canvi, on es tractaran 
tots els coneixements obtinguts durant la unitat, completant així el cicle amb  d’aplicació d’aquest 
coneixement.  
 

Perquè l’avaluació reflecteixi la importància que volem donar a l’establiment d’un bon clima a l’aula 
i a l’assoliment de competències comunicatives i d’autonomia personal a totes les sessions es farà 
un seguiment d’aspectes actitudinals a partir d’una taula de seguiment completada pel docent amb 
un pes del 30% de la nota de cada alumne. A més a més s’avaluaran les tasques proposades en 
aquesta unitat com l’elaboració d’un climograma i participació en una cimera, així com les 
respostes orals a les activitats (25%), una revisió del dossier al final de la unitat (30%) i l’examen 
final de la mateixa (15%). 
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PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
 

1.    NIVELL, CICLE, MATÈRIA 
 

TÍTOL DE LA UNITAT: Un clima que canvia. Actuem avui per garantir el demà 

Aquesta unitat didàctica pertany a l’assignatura de Ciència integrada de primer cicle, donada a 1r 
de la Educació Secundària Obligatòria (ESO) tenint com a tema principal el clima, i les 
problemàtiques antropogèniques sobre aquest.  Aquests continguts es corresponen amb els que 
podem trobar al currículum de Biologia i Geologia de 1r i 3r, i Física i Química de 2n i 3r.  
 

2.    CONTEXT D’APRENENTATGE I APLICACIÓ 

 
2.1.          Context d’APRENENTATGE: 

 
La unitat la podem estructurar en dos pilars principals: 
 

1. Estudi dels climes del món i elaboració d’un climograma 

Degut al context multicultural de la nostra aula, volem centrar l’estudi del clima incloent les 
localitzacions dels païssos d’origen dels nostres estudiants, perquè sigui un context proper als seus 
interessos, promovent així el coneixement dels seus llocs d’origen i afavorir la integració i cohesió. 
 

2. Estudi dels fenòmens mediambientals derivats de la intervenció humana 

Com a fil conductor per tractar els diferents impactes i fenòmens, utilitzarem l’atmosfera del nostre 
planeta, que ens permetrà lligar tots els continguts que volem tractar durant la UD. 
Per oferir un context divertit i proper als alumnes, presentarem un vídeo muntatge amb fragments 
de la pel·lícula Avatar (2009), en els quals sortiran escenes que donin joc a introduir els conceptes. 
Cada sessió començarà amb un breu diàleg d’un grup d’amics (de 1r d’ESO) que comenten la 
pel·lícula i que es fan preguntes comparant el que han vist amb el que troben a la Terra. 
  
2.2.          Context d’APLICACIÓ: 

 
Com a activitat final, volem que el coneixement de les temàtiques climàtiques i ambientals, inclogui 
una implicació i actuació dels alumnes en el seu dia a dia (on compren, quants residus 
produeixen...etc.).  
 

El context partirà de la COP21. Els hi passarem un vídeo i un petit text explicatiu sobre els motius de 
celebració de la cimera, i les mesures que s’havien decidit aplicar en endavant. Mostrarem els 
alumnes la importància de contribuir amb aquest acord internacional, simulant nosaltres una petita 
cimera a l’Institut Milà i Fontanals, on hauran de presentar diferents mesures d’actuació que 
podran dur a terme en el seu entorn per contribuir a millorar les problemàtiques ambientals.  
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3.    COMPETÈNCIES 

 

3.1. Competències transversals: 

 

1. Competència comunicativa lingüística i visual: Ser capaç d’expressar oralment, per escrit o 
altres llenguatges audiovisuals els continguts tractat al llarg de la unitat gestionant la diversitat 
de llengües. Utilitzarem per això, diferents formats com ara textos explicatius, notícies, 
animacions, debats, pràctiques experimentals, etc. 

Exemple: Presentació dels climogrames, exposició de les solucions personals i col·lectives durant la 
cimera. 

 

2. Competència artística i cultural: Es treballarà l’expressió artística dels alumnes per 
complementar les possibles deficiències que puguin aparèixer en la comunicació oral i escrita, 
degut a les seves problemàtiques amb el llenguatge.   

Exemple: Representació mitjançant un dibuix sobre la idea que tenen de canvi climàtic, 
representació teatral simulant la cimera de París. 

 

3. Tractament de la informació i competència digital: Els alumnes hauran de extreure informació 
de diferents fonts (proposades o lliures) per tal de realitzar algunes activitats. De la mateixa 
manera, hauran de comunicar aquesta informació utilitzant diferents recursos (visuals, escrits, 
parlats, etc.). Paral·lelament, hauran de familiaritzar-se amb diferents eines TIC tals com 
animacions, simuladors, recerca per Internet, apps per dispositius mòbils, etc. per realitzar les 
diferents tasques. 

Exemple: Anàlisi d’una notícia de diari, extracció d’informació d’internet sobre dades 
climatològiques, capes de l’atmosfera.  

 
4. Competència matemàtica: Els alumnes hauran d’interpretar dades numèriques per a 

l’elaboració de gràfiques, tenint en compte les proporcions en la representació d’aquestes. 
També hauran d’analitzar algunes representacions gràfiques sobre percentatges i dades 
númeriques de temàtica mediambiental.  

Exemple: Interpretació de dades climatològiques numèriques, elaboració de gràfiques, comprensió 
de la composició de l’atmosfera segons els percentatges dels diferents gasos. 

 
5. Competència d’aprendre a aprendre: Les activitats de la UD contemplen alguns apartats 

d’autoregulació del coneixement, així com la regulació del propi comportament per tal de que 
agafin consciència del que van aprenent al llarg de les sessions. Es fomenta l’autonomia en la 
realització de la majoria d’activitats donant una sèrie de bastides, per tal de que vagin aprenent 
de manera eficaç cada vegada més. 

Exemple: Establiment dels objectiu a l’inici de cada sessió, compartir bases d’orientació per realiztar 
alguna tasca, activitats de co i autoavaluació entre els companys (climograma, cimera, 
comportament, etc.).  

 
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal: Es pretén que els alumnes adquireixin 

consciència sobre les pròpies accions i actituds, proposant cada vegada activitats més obertes. 
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Paral·lelament es proposen activitats d’ampliar informació per que els alumnes prenguin 
iniciativa i es comprometin amb el que estan treballant a classe.   

Exemple: Decissió de les responsabilitats a repartir entre els membres d’un grup, buscar notícies 
que parlin del que anem tractant a classe en el seu temps persona.  

 
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Els alumnes han de poder 

relacionar tots els coneixements amb el que passa en el món actualment, i com aquests 
influeixen en la societat i l’economia. És per això que tots els continguts teòrics estan enfocats 
cap a una basant més competencial, on s’estudien a partir de casos reals, notícies i s’apliquen 
en mesures del dia a dia.   

Exemple: Observació dels fenòmens a partir de pràctiques experimentals, estudi de les 
repercussions globals de la intervenció humana, interpretació de notícies ambientades a Barcelona.  

 
8. Competència social i ciutadana: Els alumnes han de poder relacionar tots els coneixements 

amb el que passa en el món actualment, i com aquests influeixen en la societat i l’economia. És 
per això que tots els continguts teòrics estan enfocats cap a una basant més competencial, on 
s’estudien a partir de casos reals, notícies i s’apliquen en mesures del dia a dia.   

Exemple: Proposta de solucions i accions que podem fer en el dia a dia per reduir l’impacte 
mediambiental (cimera), pràctica de gestió i tractament de residus. 

 

3.2. Competències específiques: 

 

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana  

 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:  

 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 

Exemple: Tractament dels conceptes integrats del clima, atmosfera, capa d’ozó, efecte hivernacle, 
contaminació atmosfèrica, pluja àcida. 

 

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

Exemple: Proposta de solucions per fer front a la problemàtica del canvi climàtic a partir dels 
continguts treballats a la unitat, donant una justificació i argumentació científica per les solucions 
proposades. 

 

 Competència 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. 

 Competència 6. Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del 
coneixement científic 

Exemple: Pràctica experimental per entendre els efectes de la pluja àcida o l’efecte hivernacle, 
seguint un guió basat en la pràctica indagativa. 
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Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana  

 

 Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic 

del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i 

en l’impacte mediambiental 

 

 Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges 

personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient 

 
Exemple: Estudi de l’impacte enrgètic i consum que tenen els electrodomèstics o dispositius mòbils 
d’ús diari propers als alumnes. 

 

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 

 Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes 

mediambientals derivats de la intervenció humana 

Exemple: Activitat d’aplicació al final de la unitat didàctica. 

 
 

4.    OBJECTIUS 

  
4.1. De continguts 

 

C1)      Reconèixer els diferents climes del món i les seves característiques 

C2)      Identificar les capes de l’atmosfera i situar la capa d’ozó . 
C3)      Entendre el cicle de l’aigua i la formació de la pluja àcida dins d’aquest 
C4)      Identificar les principals fonts de contaminació atmosfèrica. 
C5)      Reconèixer l’efecte hivernacle com un fenomen necessari per a la vida a la Terra i analitzar 

l’impacte de l’activitat humana en l’alteració d’aquest. 
C6) Conèixer els recursos del planeta, saber que són limitats, així com l’impacte que genera la 

seva sobreexplotació. 
C7)  Aprendre el procediment característic d’una recerca científica: Pregunta a investigar, 

hipòtesi, disseny experimenta, obtenció de resultats i conclusions. 
  

4.2. Procedimentals 
 

P1)      Establir en grup les normes de comportament a classe i fer-les pròpies 
P2)      Interpretar dades climatatològiques i representar-les en un climograma. 
P3)      Analitzar l’impacte ambiental de problemàtiques tals com generació de residus, augment del 

CO2 a l’atmosfera 

P4)      Argumentar un conjunt de solucions i mesures preventives per reduir l’impacte ambiental i 
protegir el nostre entorn 

P5)      Comunicar en diferents formats els resultats obtinguts d’una activitat 
P6)      Realitzar experiències a casa per consolidar l’aprenentatge. 
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4.3. Actitudinals 
 

A1)     Participar en les dinàmiques de classe per tal de garantir un aprenentatge significatiu. 
A2)     Col·laborar amb la resta de companys per a la comprensió dels conceptes més difícils 
A3)      Portar els exercicis i activitats fetes a la classe al dia per tal de no alterar el ritme de la classe 

i poder treballar les dinàmiques d’autoavaluació 

A4)      Seguir les normes d’un bon comportament a classe (no aixecar-se o moure les taules i 
cadires 

A5) Respectar als companys i a les professores, parlar amb ordre i respectant el torn de paraula. 
A6)  Prendre consciència del propi comportament per tal de millorar-lo dia a dia. 
  

5.    CONTINGUTS 

  
Consideracions prèvies al voltant dels continguts 
 

Per a l’elecció dels continguts a tractar en aquesta unitat didàctica, ens vam centrar en les 
necessitats de les alumnes observades durant la primera fase de pràctiques, incidint especialment 
en l’aprenentatge de les normes de convivència a l’aula, l’autonomia en la realització de les tasques 
diàries, i en la comunicació oral i escrita per dur-les a terme. 
Per altra banda, l’elecció del tema i els continguts tractats en aquesta unitat didàctica, han estat 
bastant lliures i acceptats per la tutora, ja que no segueixen un llibre de text d’on poder extreure els 
continguts a fer.    
Per tal de que els alumnes puguin adquirir els coneixements d’aquesta UD, hem de contemplar els 
continguts que suposadament ja han fet anteriorment a Primària o durant el primer trimestre 
d’ESO. Aquests són: 

● L’ atmosfera com a capa que envolta la Terra 

● La Terra i el Sistema Solar, moviments de rotació i translació, les estacions de l’any  

● Els diferents paisatges del món (estudiat a Socials, on han tractat superficialment els climes) 

 

Veiem que només s’han tractat continguts que estant relacionats amb l’estudi del clima. La majoria 
dels continguts tractats en aquesta unitat seran doncs bastant nous pels alumnes. 
A partir d’aquí, la selecció dels continguts tractats en la nostra seqüència seran els següents: 
 

5.1.          Continguts específics de la UD 
 

● Els climes del món.  

● Interpretació de dades i elaboració d’un climograma. 

● La Terra com a sistema que conté l’atmosfera: Capes, composició i estructura 

● El cicle de l’aigua. Fonts i processos de contaminació. 

● Impactes de l’activitat humana sobre l’atmosfera, la hidrosfera i el sòl. Diferenciació entre 

contaminació i contaminant; impacte d’alguns contaminants. 

● Anàlisi d’alguns problemes ambientals com: la generació de residus, la pluja àcida, la disminució 

de la capa d’ozó i l’augment del diòxid de carboni atmosfèric.  

● Recursos. Aplicacions més freqüents, importància econòmica i gestió sostenible. 

● Cicle de materials d’ús habitual: origen, obtenció i ús de matèries primeres, residus i reciclatge. 
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● Fonts d’obtenció d’energia i sostenibilitat. Mesures individuals i col·lectives d’estalvi energètic. 

● Argumentació de mesures preventives i correctores i concreció de propostes d’actuació a 

l’entorn proper. 

 

5.2.          Continguts transversals 
 

 Identificació i resolució de problemes. Fases d’una investigació. 

● Plantejament de preguntes sobre les característiques de fenòmens o éssers vius i valoració del 

seu interès per ser investigades. 

● Selecció i recollida de mostres del medi natural. Cerca de dades en diferents fonts i anàlisi 

crítica de la informació trobada. 

● El treball experimental: planificació, elaboració d’informes, presentació de resultats.  

● Lectura crítica de textos per interpretar coneixements. 

● Projecte d’investigació en grup. 

  
 

6.    SEQÜÈNCIA DIDÁCTICA: 
 

Totes les sessions estan estructurades tenint una durada total de 55 minuts segons les normes 
establertes a l’institut. 
Seqüència presentada en format taula a partir de la pàgina següent: 
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Sessió 0 

Objectius Continguts tractats en la sessió Competències 

P1, A1 – A6  Coneixement i cohesió i del grup Transversals: 2, 6, 8  

Descripció de l’activitat Materials i recursos 

Benvinguda (3’) 
 Presentació de les professores 

 Breu explicació del que farem junts durant les següents classes 

- Fulls amb les frases a emplenar per 
responder en el joc 

- Cabdell de llana pel joc 
- Post-its de colors perquè proposing les 

normes (2-3 per alumne) Retoladors per la 
pissarra, per fer la possada en comú 

- Cartolines, retoladors, tisores, cola… per a 
l’elaboració del mural. 

- Targetes de gestió d’aula (a compartir amb 
els alumnes, ANNEX) 

- Taula de la cursa del super-alumne 
(ANNEX) 

Activitat A 
Cohesió de grup 
 

 Per fomentar la cohesió de grup posarem en marxa el joc de la teranyina a nivell de tot el 
grup classe per tal conèixer-nos i aconseguir més confiança entre els companys i les 
profesores,  promoure la cooperación i l’establiment de vincles positius. (20’)  

Activitat B 
Establiment de 
normes i 
conseqüències 

 Els alumnes suggeriran les normes de l’aula fent servir uns post-its que enganxarem a la 
pissarra. Resum de totes les idees en un mural per penjar a la classe i signar (20’) 

 Establirem les conseqüències pels comportaments no desitjats: explicarem la utilització de les 
targetes de gestió de l’aula: targetes d’avís i conseqüència (les portem i ho exemplifiquem) 
(5’) 

 I també presentem la cursa dels super alumnes (Taula del bon comportament): gamificarem 
el bon comportament durant totes les sessions, expliquem com avaluarem el comportament i 
els premis dels que arribin a un nivell de “bon alumne”! (5’) 

Cloenda (2’) 
 Establirem una petita rutina a seguir a totes les classes per quan soni el timbre.  

(Ex: Recordar la frase motivadora del dia, explicar molt sintèticament què farem el proper dia, 
resumir el que hem fet durant la sessió, recollir en silenci, sortir sense córrer). 

Gestió de l’aula (basada en les BIG FIVE) Mesures d’atenció a la diversitat 

 Establirem una estructura de classe fixa a seguir durant totes les sessions (Benvinguda, 
objectius, desenvolupament i cloenda) que servirà per crear una rutina.  

 Els alumnes proporsaran les normes, i les construirem entre tots a la classe per que els 
alumnes se les facin pròpies i siguin conscients de com s’han de comportar. Els hi farem un 
“contracte pedagògic” signant en el mural on es recullen les normes, acceptant que les 
compliran. 

 L’activitat es farà a nivell de tot el grup classe, respectant el torn de paraula dels companys. 
Tots participaran en la construcció del mural. 

Dins l’aula trobem un nen diagnosticat amb TDAH al qual li atorgarem 
algunes tasques en caire d’ajudant de la professora per tal de que 
pugui moure’s per la classe, però sempre amb una finalitat (ex: 
repartir fotocòpies, recollir el material, etc.). 
També hi trobem alumnes amb nivells molt diferents, de manera que 
procurarem que totes les activitats tinguin un assoliment assequible 
per la majoria, incloent en algunes la possibilitat d’ampliar 
informació per aquells alumnes que tinguin més capacitats. 
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Sessió 1 – Climogrames I 
Objectius Continguts tractats en la sessió Competències 

C1, P2, P5, A1 – A6 
Els climes del món, Intepretació de dades i elaboració d’un climograma, projecte d’investigació 
en grup 

Transversals: 1 – 6. Específiques: 1, 2 

Descripció de l’activitat Materials i recursos 

Benvinguda (3’)  Recordatori de les normes i explicació dels objectius de la sessió - Pissarra 

Activitat 1 
Exploració d’idees 
prèvies 

 A través d’un qüestionari online (MENTI) farem una sèrie de preguntes senzilles sobre 
l’atmosfera, funcions, estructura i problemes ambientals que seran tractats a la sessió per 
avaluar quin coneixement tenen els alumnes (10’) 

- Ordinador/tablet/mòbil 

Activitat 2 
Introducció de 
nous conceptes 

 Explicació dels diferents climes del món a partir de fotografies. Que expliquin quins climes 
creuen que hi haurà (5’). 

 Introduir el concepte de clima i climograma mitjançant una presentació en powerpoint, 
s’expliquen els diferents climes. Les professores explicaran dos climogrames de dos climes en 
que són expertes perquè hi ha viscut (Clima polar i Temperat Humit) que serviran de pauta per 
els alumnes (Annex II: professores). (10’). 

 Els alumnes hauran d’emplenar el dossier amb aquesta informació (5’). 

- Ordinador i projector amb powerpoint 
(Annex II: professores) 

- Taula de seguiment actitudinal 
- Targetes de gestió d’aula (a compartir 

amb els alumnes) 
- Dossier per l’alumnat (Annex I) 
- Base d’orientació 1: Eixos del 

climograma (Annex II: profesores) 
- Retoladors, regles: per a l’elaboració del 

climograma. 
- Bases d’orientació 2: dades dels climes si 

no les troben (Annex II: profesores) 

Activitat 3 
Estructuració dels 
coneixements 

 Elaboració d’un climograma en grups d’un lloc concret (d’un país d’algun alumne de la classe) a 
partir d’una bases d’orientació 1 (Annex I: Dossier alumnes i Annex II: professores). Les dades  
de TºC i pluges les hauran d’extreure d’internet, però en cas que no ho aconsegueixin, els hi 
donarem les dades nosaltres (base d’orientació 2, i Annex II) (17’). 

Cloenda (5’)  Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara 

Avaluació formativa/sumativa 

 Compartirem des del primer moment les normes i les conseqüències establertes entre tots, així com els criteris d’avaluació actitudinals per tal de que els alumnes 
prenguin consciència de quin comportament s’espera d’ells i com poden aconseguir-lo. Es promourà el reforç positiu amb la cursa dels superalumnes, i reforç verbal 
quan el comportament sigui el desitjat. 

 Al final de cada setmana, es passarà un full d’autoavaluació sobre el propi comportament, per tal d’obtenir dades sobre com es veuen els alumnes, i si són 
conscients dels progressos o errors que fan al llarg de la unitat. 
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Gestió de l’aula Mesures d’atenció a la diversitat 

 Classe desdoblada: primera hora amb 6 alumnes. Segona hora amb 10 alumnes. Es farà el mateix contingut a les 
dues classes però amb unes ratios més baixes que a les altres sessions. 

  

 Per l’activitat 1,  l’alumne contestarà individualment les preguntes a través del mòbil/tablet  

 Per l’activitat 2, els alumnes hauran de mantenir un paper d’escolta activa i participar en el diàleg i escriure les 
respostes individualment.  

 Per l’activitat 3, es disposarà a les alumnes per grups i es procedirà a elaborar un climograma, on cada alumne 
prendrà el rol d’expert en un factor concret (temperatura, precipitacions, gràfiques).  

 Durant la sessió promourem el reforç positiu a qui mostri un comportament desitjat i establirem conseqüències 
proporcionals a qui mostri un comportament no desitjat. Fent servir les “targetes de comportament”, i prenent notes 
(la professora que no dóna la classe) en la “taula de seguiment actitudinal”, per elaborar el reforç possititu del dia 
següent en la “Cursa del superalumne”(veure annex II: material per les professores, per més detalls). 

Promourem la participació igualitària de 
tots.   
Els grups seran heterogenis en quant a nivell 
acadèmic (alumnes amb nivells de 
comprensió i autonomia més alts amb altres 
de més baixos);  separarem els alumnes amb 
les conductes més disruptives en diferents 
grups. 
 

 Per atendre la diversitat cultural i promoure 
la motivació, els païssos triats són els 
d’origen d’algun company de la classe. 
 

Avaluació formativa/sumativa 

 Es donaran una sèrie de bastides i una base d’orientació en el dossier dels alumnes per a l’elaboració del climograma, fent que siguin conscients dels passos que cal fer, per 
tal de que es planifiquin la tasca abans de començar a fer-la. L’avaluació formativa també incloure la regulació del propi comportament. 

 Un 8% de la nota correspondrà a la comprensió de continguts, participació, cooperació etc. dels alumnes en les activitats i treball a la classe (respostes orals), durant totes 
les sessions. Aquesta informació s’extreuran dels diaris de camp que escriuen les dues professores. 
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Sessió 2 - Climogrames II 
Objectius Continguts tractats en la sessió Competències 

C1, P2, P5, A1 – A6 
Els climes del món, Intepretació de dades i elaboració d’un climograma, projecte 
d’investigació en grup 

Transversals: 1 – 6. Específiques: 1, 2 

Descripció de l’activitat Materials i recursos 

Benvinguda (8’) 

 Presentació del rànquing de la cursa dels super-alumnes amb les dades de 
comportament de la sessió anterior (Annex II: professores) i presentació del 
tema/actituds del dia: el treball en equip. 

 Explicació dels objectius de la sessió. 

- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) 
- Dossier per l’alumnat (Annex I) 

Activitat 3 
Continuació 

 Acabar els climogrames en cas de que no s’hagin pogut completar en la sessió 
anterior (15’ màxim) 

- Taula de seguiment actitudinal 
- Targetes de gestió d’aula (a compartir amb els 

alumnes) 
- Dossier per l’alumnat (Annex I) 
- DinA3 amb els climogrames (bastides amb eixos: 

annex II) 
- Rúbrica de co-avaluació dels climogrames 

Activitat 4 
Estructuració dels 
coneixements 

 Presentació dels climogrames per grups. Els alumnes comptaran amb una guia al 
dossier sobre els aspectes que hauran de incloure en la seva presentació. Durant 
les presentacions els alumnes que observen hauran de fer una co-avaluació dels 
grups que presenten. (Annex I: dossier de l’alumnat). (30’) 

Cloenda (2’)  Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara 

Gestió de l’aula Mesures d’atenció a la diversitat 

 Per l’activitat 3, els i les alumnes continuaran treballant en 
equip cooperatiu per acabar el climograma. 

 Per l’activitat 4, els alumnes presentaran en grups els seus 
climogrames, on tots els membres hauran de parlar, 
repartint les pautes donades al guió de la presentació. 

Cada grup comptarà amb alumnes que difereixen en quant al grau de participació a classe en 
condicions normals, de manera que a la presentació procurarem que parlin tots, els hi direm que 
cada alumne ha de presentar una part de la informació i que tothom ha de parlar. També insistirem 
en que tots els alumnes del grup han d’entendre el seu gràfic, podent-se ajudar entre ells. 

Avaluació formativa/sumativa 

 Es treballarà la co-avaluació entre els alumnes per tal de detectar els errors que puguin cometre durant les presentacions dels climogrames i així fer-los partícips 
del seu aprenentatge. Els climogrames i la presentació comptaran un 7% de la nota final de la UD. 

 Per tal de fomentar una avaluació de caràcter regulador i formatiu, totes les sessions tindran un component actitudinal que serà avaluat amb una taula de 
seguiment per tal d’observar l’escolta activa de les alumnes, la participació, etc (un 30% de la nota final). 
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Sessió 3 – Contaminació atmosfèrica 

Objectius Continguts tractats en la sessió Competències 

C4, C6, P3, P5, A1 – 
A6 

La Terra i l’atmosfera, Impactes de l’activitat humana, diferència entre 
contaminació i contaminant, anàlisi de problemes ambientals, lectura crítica de 
textos. 

Transversals: 1, 3 – 8. Específiques: 1, 2, 7, 8, 11 

Descripció de l’activitat Materials i recursos 

Benvinguda (3’) 
 Presentació del ranquing dels super-alumnes amb el comportament de la 

sessió anterior. Explicació dels objectius de la sessió 
- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) 
- Dossier per l’alumnat (Annex I) 

Activitat 5 i 6 
Introducció de nous 
coneixements 

 Introducció del context d’aprenentatge ambientat en un vídeo de petits 
fragments de la pel·lícula Avatar (2009). (5’) 

 A partir de la visualització d’un vídeo sobre l’atmosfera, els alumnes han 
d’extreure les principals idees sobre la composició de l’atmosfera responent a 
unes preguntes del guió. Al final de l’activitat els alumnes hauran de tenir clar la 
importància de l’oxigen a l’atmosfera per viure. (20’) 

- Ordinador i projector com a suport  
- Vídeo avatar 
- Taula de seguiment actitudinal (Annex II) 
- Targetes de gestió d’aula (a compartir amb els alumnes) 
- Dossier per l’alumnat (Annex I) 
- Vídeo atmosfera: 

https://www.youtube.com/watch?v=h90Zbl6yDUU 

Activitat 7 
Introducció de nous 
coneixements 
Estructuració del 
coneixement 

 Breu exploració sobre què saben de contaminació atmosfèrica. (5’) 

 A partir de la lectura d’una notícia, els alumnes han de contestar unes 
preguntes de comprensió lectora i una petita reflexió sobre què poden fer ells 
per reduir aquesta contaminació (20’). 

Cloenda (2’)  Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara 

Gestió de l’aula Mesures d’atenció a la diversitat 

 Per les activitats 5 i 6, els alumnes veuran el vídeo projectat junt i tot el grup classe 
junt, cadascú respondrà les preguntes individualment i les escriurà en el dossier. 
Anirem parant el vídeo i per torns podran aixecar la mà per fer la correcció/posada 
en comú. 

 Per l’activitat 7, els alumnes treballaran per parelles i faran lectura cooperativa (un 
llegeix, l’altre explica; els dos apunten les respostes al dossier). 

Deixarem que els alumnes tinguin la oportunitat de respondre individualment 
i provar les seves capacitats. La següent activitat serà per parelles 
heterogènies de nivells acadèmics diferents. Les professores establiran co-
docència atenent a totes les parelles. 

Avaluació formativa/sumativa 

- Per tal de fomentar una avaluació de caràcter regulador i formatiu, totes les sessions tindran un component actitudinal que serà avaluat amb una taula de 
seguiment per tal d’observar l’escolta activa de les alumnes, la participació, etc. 

- La participació i respostes en l’activitat 6 serà també avaluable, la part oral dins del 8% de respostes orals, i la part escrita en l’avaluació de les respostes escrites al 
dossier (30%) 

https://www.youtube.com/watch?v=h90Zbl6yDUU
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Sessió 4 – Pluja àcida 

Objectius Continguts tractats en la sessió Competències 

C3, P3, P5, A1 – A6 
El cicle de l’aigua i la pluja àcida. Fases d’una investigació, anàlisi crítica de la 
informació, projecte d’investigació en grup, el treball experimental 

Transversals: 1, 3, 5 – 8. Específiques: 1, 2, 4, 5, 6, 11 

Descripció de l’activitat Materials i recursos 

Benvinguda (3’) 
 Presentació del ranquing dels super-alumnes amb el comportament de la sessió 

anterior. Explicació dels objectius de la sessió 
- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) 
- Dossier per l’alumnat (Annex I) 

Activitat 8 
Introducció de 
nous 
coneixements 

 A partir de la visualització d’una animació sobre el cicle de l’aigua, els alumnes 
hauran de contestar unes preguntes guiades al seu dossier. Aquesta activitat 
servirà tan com a exploració del seu coneixement previ com per introduir el 
següent concepte (15’) 

- Ordinador i projector 
- Animació 
- https://www.youtube.com/watch?v=3Cl6jCDWWYI 
- Taula de seguiment actitudinal (Annex II) 
- Targetes de gestió d’aula (a compartir amb els alumnes) 
- Dossier per l’alumnat (Annex I) 
- 4 vasos  
- 4 guixos 
- Mostres d’aigua de “pluja àcida” i aigua normal 
- Suc de llimona i vinagre 

Activitat 9 
Introducció de 
nous 
coneixements 

 Anàlisi d’una imatge sobre la formació de la pluja àcida conjuntament amb una 
lectura senzilla sobre aquest fenomen (10’) 

Activitat 10 
Estructuració del 
coneixement 

 Pràctica sobre la pluja àcida. A partir d’un experiment realitzat a classe els 
alumnes analitzaran els efectes de la pluja àcida en el sòl, la vegetació, etc. (25’) 

Cloenda (2’)  Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara 
Gestió de l’aula Mesures d’atenció a la diversitat 

Classe desdoblada: primera hora amb 6 alumnes. Segona hora amb 10 alumnes. Es farà el mateix 
contingut a les dues classes però amb unes ratios més baixes que a les altres sessions. 
 
Activitat 8: Organització per parelles, en aquest cas aprofitant la organització de l’aula (ja que 
normalment seuen per parelles establertes per la tutora).   
Activitat 10: En tractar-se d’una hora amb el grup partit, el poc nombre d’alumnes ens permetrà 
realitzar l’experiment a nivell de tot el grup classe, on els alumnes prendran un paper d’observadors, i 
posteriorment ompliran el guió de la pràctica de manera individual. 

Durant l’activitat del cicle de l’aigua els alumnes comptaran 
amb l’ajuda d’un company per omplir el dossier. 
Paral·lelament, la professora anirà revisant la feina dels 
alumnes posant èmfasi en els més conflictius.  
La part pràctica comptarà amb un guió senzill i una pregunta 
d’ampliació al final de raonament a contestar per aquells 
alumnes que vulguin ampliar la nota. 
 

Avaluació formativa/sumativa 

- Per tal de fomentar una avaluació de caràcter regulador i formatiu, totes les sessions tindran un component actitudinal que serà avaluat amb una taula de seguiment per tal 
d’observar l’escolta activa de les alumnes, la participació, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Cl6jCDWWYI
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Sessió 5 – Capa d’ozó 

Objectius Continguts tractats en la sessió Competències 

C2, P3, P5, A1 – 
A6  

Impactes de l’activitat humana en l’atmosfera, anàlisi de problemes 
ambientals, Capes de l’atmosfera 

Transversals: 1, 3, 5 – 8. Específiques: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 

Descripció de l’activitat Materials i recursos 

Benvinguda (3’) 
Presentació del ranquing dels super-alumnes amb el comportament de 
la sessió anterior. Explicació dels objectius de la sessió. 

- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) 

- Dossier per l’alumnat (Annex I) 

Activitat 11 
Introducció de 
nou coneixement 

 Per estudiar les capes de l’atmosfera dividirem la classe per parelles, i 
se’ls hi assignarà una “capa de l’atmosfera” havent de buscar informació 
i omplir una taula resum, a partir d’una presentació flash (15’) 

- Taula de seguiment actitudinal (Annex II) 
- Targetes de gestió d’aula (a compartir amb els alumnes) 
- Dossier per l’alumnat (Annex I) 
- Tablets i ordinadors 
- Presentació flash/simulador: 

- http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-
educativos/atmosfera.swf 

- Vídeo capa d’ozó: 

- http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28586&amp;p_num=3 

Activitat 12 
Estructuració dels 
coneixements 

 A nivell individual es treballarà la capa d’ozó a partir de la visualització 
d’un vídeo, i contestar les preguntes guiades del dossier. 

Cloenda (2’)  Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara 

Gestió de l’aula Mesures d’atenció a la diversitat 

 L’activitat 11 s’organitzarà per parelles, on cada grup 
haurà de obtenir les idees principals sobre la capa de 
l’atmosfera que els hi ha tocat, i exposar-ho 
posteriorment a la resta de la classe de manera 
seqüencial. 

 L’activitat 12 es farà a nivell individual per després fer 
una posada en comú de les idees clau, que hauran de 
ser apuntades per tots els alumnes. 

 
Farem les parelles per la primera activitat en funció del nivell d’aprenentatge que mostri cada alumne, 
procurant posar un alumne més potent amb un amb més dificultats.  
Per l’activitat individual, les dues professores anirem voltant per la classe posant especial èmfasi en aquells 
alumnes als quals els hi costa concentrar-se, per tal d’ajudar-los a que sintetitzin la informació obtinguda del 
vídeo.  
Per aquells alumnes que mostrin més interès, facilitarem un parell de links d’on podran extreure més 
informació per tal de completar la última pregunta de l’activitat (multinivells).. 

Avaluació formativa/sumativa 

 La part pràctica estarà dissenyada de manera que fomenti el mètode científic i la pràctica indagativa. El dossier que omplen durant cada sessió comptarà un 30% de la 
nota final de la UD.  

 
 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/atmosfera.swf
http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/atmosfera.swf
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28586&amp;p_num=3
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Sessió 6 – Efecte hivernacle i canvi climatic I (conseqüències) 

Objectius Continguts tractats en la sessió Competències 

C5, P4, P5, A1 – A6  
Anàlisi de problemes mediambientals i impactes de l’activitat humana, l’efecte 
hivernacle, treball experimental, lectura crítica de textos. 

Transversals: 1 – 8. Específiques: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 

Descripció de l’activitat Materials i recursos 

Benvinguda (3’) 
Presentació del ranquing dels super-alumnes amb el comportament de la sessió 
anterior. Frase del dia per fer èmfasi en l’actitud/competència que es vol treballar. 
Explicació dels objectius de la sessió. 

- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) 

- Dossier per l’alumnat (Annex I) 

Activitat 13 
Introducció de 
nou coneixement 

 Explicació per part de la professora de l’efecte hivernacle a la pissarra amb dibuixos 
i explicació oral. I continguts escrits per consultar per l’activitat 15 que hauran de 
llegir del dossier. (7’) 

- Pissarra, rotulador 
- Taula de seguiment actitudinal (Annex II) 
- Targetes de gestió d’aula (a compartir amb els 

alumnes) 
- Dossier per l’alumnat (Annex I) 
- Dos gots amb aigual 

- Dos termòmetres 

- Una tapa amb film transparent per tapar un got 

- Dos flexos de llum 

- Animació de la NASA per mirar en mòbils: 

https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-

machine 

 

Activitat 14 
Estructuració dels 
coneixements i 
Introducció de 
nou coneixement 

 Activitat experimental per simular l’efecte hivernacle. Es farà una demostració per 
tota la classe amb voluntaris. Es començarà a l’inici de la classe i es faran les 
mesures al final de la classe per donar temps a l’aigua d’escalfar-se. Es treballarà la 
naturalesa de la ciència: reproduint les fases d’una investigació. (15’) 

Activitat 15 
Estructuració dels 
coneixements 

 Introducció de nous continguts sobre el canvi climàtic, de manera escrita molt 
breu. Consolidació de coneixements i comprovació de l’assoliment mitjançant una 
descripció escrita i amb un dibuix del canvi climàtic (implica comprensió de l’efecte 
hivernacle també). (10’) 

 Recull d’idees prèvies i mitjançant la visualització d’una animació de la NASA poden 
veure algunes causes i conseqüències del canvi climàtic. (8’) 

Activitat 16 
Introducció de 
nou coneixements 

 Mitjançant una lectura del dossier i visualització d’imatges els i les alumnes 
aprenenen sobre algunes conseqüències del canvi climàtic: al lloc on viuen i a 
indrets llunyans. En l’apartat A) han d’interpretar gràfiques i imatges per deduir 
què passa. En l’apartat B) han de llegir i comentar. (5’) 

Cloenda (2’)  Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara 

https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine
https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine
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Gestió de l’aula Mesures d’atenció a la diversitat 

 L’activitat 13 Es farà en comú al grup classe, amb preguntes orals 
per implicar els i les alumnes. 

 L’activitat 14 es farà a nivell individual per després fer una posada 
en comú de les idees clau, que hauran de ser apuntades per tots els 
alumnes. 

 L’activitat 15 es farà de manera individual els alumnes hauran de 
llegir, escriure i dibuixar al dossier. La segona part, la visualització de 
l’animació la faran per parelles cooperatives. 

 L’activitat 16 es farà també en parelles l’apartat A, en que s’han 
d’interpretar unes gràfiques. 

Es vol que els alumnes tinguin possibilitat d’expressar-se no només oralment, si no també de 
manera escrita, ja que tenen una mancança molt gran de la competència comunicativa. 
Adicionalment hi ha unes quantes noies a la classe que degut a les gran diferències culturals 
no participen de forma oral. En aquesta sessió hem fet activitats escrites o dibuixar, i de 
comentar en parelles perquè puguin expressar-se ja que no volen participar en veu alta. 
Farem les parelles en les dues últimes activitats amb els companys del costat, ja que la tutora 
els ha assegut segons l’afinitat d’amistat i volem permetre que a vegades treballin en grups 
amb qui s’hi sentitn còmodes. 
Aquesta sessió té molts vídeos i lectures extres, que els alumnes amb un nivell acadèmic més 
alt puguin anar fent, si acaben més ràpid que la resta (Multinivells). 
 

Avaluació formativa/sumativa 

 El dossier que omplen durant cada sessió comptarà un 30% de la nota final de la UD. En aquesta sessió es valorarà també especialment si ajuden els companys de les 
parelles de treball (30% del total d’actitud). 

 

Sessió 7 – Canvi climàtic II (causes) 

Objectius Continguts tractats en la sessió Competències 

C5, C6, P3, P4, P5, 
A1, A4, A5 

Causes del canvi climàtic i altres problemàtiques ambientals, gestió sostenible, la 
petjada ecològica. 

Transversals: 1, 3, 6, 8. Específiques: 2, 5, 11 

Descripció de l’activitat Materials i recursos 

Benvinguda (3’) 
Presentació del ranquing dels super-alumnes amb el comportament de la sessió 
anterior. Frase del dia per fer èmfasi en l’actitud/competència que es vol treballar. 
Explicació dels objectius de la sessió. 

- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) 

- Dossier per l’alumnat (Annex I) 

Activitat 17 
Introducció de 
nou coneixements 

 Tenint en compte les causes i conseqüències del canvi climàtic tractades a la 
sessió anterior, es farà el joc del canvi climàtic, per discernir què causa què i 
arribar als orígens i a partir d’aquí buscar les solucions. Els alumnes hauran 
d’explicar les imatges i ordenar-les. La professora conduirà per guirar als alumnes 
a definir què volen dir les imatges, i els hi proporcionaran una base d’orientació si 
no se´n surten sols. Els alumnes construiran un mapa conceptual amb les 
conclusions.  (20’) 

- Taula de seguiment actitudinal (Annex II) 
- Targetes de gestió d’aula (a compartir amb els 

alumnes) 
- Dossier per l’alumnat (Annex I) 
- Pissarra, rotulador 
- Fitxes pel joc del canvi climàtic (Annex II: material 

professores) 
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Activitat 18 
Introducció de 
nou coneixements 

Explicació del concepte de petjada ecològica i de com l’estil de vida afecta el 
planeta, mitjançant la lectura de textos i interpretació d’imatges. Posteriorment 
ho comprovaran fent servir una calculadora de CO2 on poden veure la seva 
producció segons les seves accions quotidianes. (15’) 

- Base d’orientació pel joc del canvi climàtic (Annex II: 
material professores) 

- Calculadora de CO2: 
http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx 

- Imatges dels residus i del contenidors per enganxar a la 
pissarra (estan ja fetes al Milà). 

 
 

Activitat 19 
Introducció de 
nou coneixements 

Es tracta el tema de la gestió dels residus, amb un recull escrit d’idees prèvies, una 
activitat en grup a la pissarra on cada alumne tindrà una imatge amb un residu 
que enganxarà a la pissarra classifican´t-lo en el contenidor que toqui, i farem una 
possada en comú en veu alta i escriuran les conclusions al dossier. (15’) 

Cloenda (2’)  Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara 

Gestió de l’aula Mesures d’atenció a la diversitat 

Classe desdoblada: primera hora amb 6 alumnes. Segona hora amb 10 
alumnes. Es farà el mateix contingut a les dues classes però amb unes 
ratios més baixes que a les altres sessions. 

  

 L’activitat 17 s’organitzarà en grup 6 a la primera classe, i de 5 i 6 a la 
segona: exposaran les conclussion del grup enganxant les fitxes a la 
pissarra. 

 L’activitat 18 es farà a nivell individual perquè vegin el seu consum 
propi, i es farà una possada en comú a la classe. 
L’activitat 19 es farà amb tot el grup classe, cada alumne tindrà una 
imatge amb un residu que enganxarà a la pissarra. 

 
En aquesta sessió treballaran en grups més grans de l’habitual, en la primera hora amb tot 
el grup classe i en la segona ho dividirem en dos.  
Es fomentarà la participació equitativa, gestionada per les professores en la primera 
activitat i repartirn un residu a cada alumne en la última. 
Per l’activitat individual, les dues professores anirem voltant per la classe posant especial 
èmfasi en aquells alumnes als quals els hi costa concentrar-se, per tal d’ajudar-los a 
calcular el consum de CO2. 
 

Avaluació formativa/sumativa 

 En  aquesta sessió es valorarà especialment tant a l’activitat 17 com 18, la participació en el grup, el recolçament als companys amb més dificultats, i el treball en 
grup (en aquest cas sense bastides), mitjançant el diari d’observació de les professores, i contarà dins del 8% de participació oral i el 30% de comportament. 

 
 
 

Sessió 8 – Gestió sostenible del planeta 

Objectius Continguts tractats en la sessió Competències 

C5, C6, C7, P3, P4, 
P5, A1, A4, A5, A6 

Solucions per les problemàtiques ambientals, recerca, i extracció d’informació. Transversals: 1, 3, 6, 8. Específiques: 2, 4, 5, 11 

http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
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Descripció de l’activitat Materials i recursos 

Benvinguda (3’) 
 Presentació del ranquing dels super-alumnes amb el comportament de la sessió 

anterior. Frase del dia per fer èmfasi en l’actitud/competència que es vol treballar. 
Explicació dels objectius de la sessió. 

- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) 

- Dossier per l’alumnat (Annex I) 

Activitat 20 
Introducció de 
nou coneixement 

 Explicació sobre el Protocol de Kioto, les mesures institucionals contra el major 
probleme mediambiental actual mitjançant la visualització d’un vídeo i la lectura 
del dossier. (10’) 

 Els alumnes faran una cimera amb les seves propostes d’actuacions individuals. 
Distribució dels alumnes en grups i establiment de rols i objectius del grup. (10’) 

 Activitat d’investigació i treball en grup, visualització de vídeso i lectures amb 
informació per extreure propostes. (15’) 

- Taula de seguiment actitudinal (Annex II) 
- Targetes de gestió d’aula (a compartir amb els 

alumnes) 
- Dossier per l’alumnat (Annex I) 
- Targetes informatives (bastides amb reculls 

d’informació) 
- Compartirem per avançat la graella d’autoavaluació 

del treball en grup (Annex I: dossier de l’alumnat) 

Activitat 21 
Estructuració dels 
coneixements 

 Activitat en el mateix grup per consolidar coneixements on se’ls-hi proporcionaran 
unes targetes de resum de les principals solucions i actuacions contra el canvi 
climàtic del seu sector (bastida en cas de que vagin molt perduts). 

 Hauran de practicar el que diran i explicar-se en veu lata entre companys d’un 
mateix grup la informació obtinguda. (15’) 

Cloenda (2’)  Rutina de cloenda i pressa de dades TFM Lara 

Gestió de l’aula Mesures d’atenció a la diversitat 

 L’activitat 20 es farà la primera part llegint en veu alta per 
torns, i la segona en grups cooperatius de 4 alumnes, que 
es formaran segons els interessos a investigar.  

 L’activitat 21 es farà també en el mateix grup. 

Tindrem en compte els interessos a l’hora de triar el tema que més els interessi en l’elaboració dels 
grups. En el grup cada alumne tindrà un rol que pot triar segons la seva preferencia, per afavorir la 
participació equitativa i que realment sigui un grup cooperatiu i tothom hagi de col·laborar. També 
tindrem en compte no només els interessos personals segons el cràcter (interés per investigar, per fer 
resums, per parla en veu alta, etc). Tractarem de gestinar-ho de manera que hi hagi una tipología en 
cada grup.  

Avaluació formativa/sumativa 

 Els hi presentarem les  graella d’autoavaluació del treball en grup perquè els hi serveixi com a autoregulació de com han de treballar en grup sabent el que 
valorarem, a més de l’autoavaluació, farem nosaltres una avaluació del treball en grup fent servi el diari d’observació i la taula de seguiment d’actitud. 
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Sessió 9 – Cimera pel Planeta 

Objectius Continguts tractats en la sessió Competències 

C5, C6, C7, P3, P4, 
P5, A1, A4, A5, A6 

Debat i presentació oral de les solucions als problemes ambientals investigats Transversals: 1, 3, 6, 8. Específiques: 2, 4, 5, 11 

Descripció de l’activitat Materials i recursos 

Benvinguda (3’) 
 Frase del dia per fer èmfasi en l’actitud/competència que es vol treballar. Explicació 

dels objectius de la sessió. 

- La cursa dels superalumnes (Annex II: professores) 

- Dossier per l’alumnat (Annex I) 

Activitat 22 
Estructuració de 
coneixements 

Explicació de les normes del debat, utilitzant les targetes de participació. 
Compartirem amb els alumnes la rúbrica d’avaluació de la cimera avanç de 
començar-la. (10’) 
Els alumnes provinents dels 4 grups d’experts faran una cimera presentant les 
solucions plantejades als problemes mediambientals estudiats durant tota la unitat 
didàctica, centrant-se en el tema en que son especialistes. (26’) 

- Taula de seguiment actitudinal (Annex II) 
- Targetes de gestió d’aula (a compartir amb els 

alumnes) 
- Dossier per l’alumnat (Annex I) 
- Targetes de participació (Annex II: material 

professores) 
- Rúbrica d’avaluació de la cimera (Annex II: material 

professores) 
- Autoavaluació del treball en grup (Annex I:dossier de 

l’alumnat) 
 

Activitat 23 
Autoavaluació 

Autoavaluació individual i del grup del treball en equip. (5’) 

Activitat 24 
Cloenda de la 
unitat 

Presentació del ranquing dels super-alumnes amb el comportament de totes les 
sessions i entrega de premis, valoració de les classes per part de professores i 
alumnes. (10’) 

Cloenda (1’)  Pressa de dades TFM Lara 

Gestió de l’aula Mesures d’atenció a la diversitat 

 L’activitat 22 es realitzarà amb tot el grup classe, que 
seurà en un gran cercle a la classe com si fos una cimera.  

 L’activitat 23 es farà a nivell individual emplenant 
l’autoavaluació al dossier. 

 L’activitat 24 es farà amb tot el grup classe en veu alta. 

 
Volem promoure la participació per torns i equitativa, per això fem servir les targetes de participació. 
Farem èmfasi en que tots els membres del grup han de parlar (avalunat-ho i informant-los per avançat 
de que ho valorarem).  Tractarem de fomentar el reforç positiu fent una valoració del grup classe i fent 
èmfasi en tot el que han après i millorat en diferents aspectes. La competició pel bon comportament 
serà per tots els alumnes que hagin arribat a un bon nivell de comportament, no es donarà a un 
nombre limitat d’alumnes (els 3 primers, etc) si no que se li donarà a tots els que hagin arribat a un 
nivell de bon comportament elevat (igual a tota la classe). 
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Avaluació formativa/sumativa 

 Els hi presentarme per avançat la rúbrica d’avaluació de la cimera, perquè siguin conscients del que es valorarà, per promoure l’autorregulació. I també els hi farem 
fer una autoavaluació del treball en grup. L’avaluació de la cimera per part de les professores tindrà en compte l’autoavaluació dels alumnes, i juntament amb 
l’avaluació feta per les professores seguint la rúbrica, contarà un 10% de la nota. 

 
 
 
  



 

 

7.    Criteris generals d’avaluació: 
  
Es durà a terme una avaluació formativa, i es compartiran amb les i els alumnes per 
avançat tant els criteris d’avaluació com les rúbriques. Aquesta es durà a terme al llarg 
de tota la UD, seguint les següents pautes: 

1. Dossier de l’alumnat: amb el que s’avaluarà l’adquisició de continguts i 

competències presentats de forma escrita o dibuixada (30%). 

2. Activitats de presentación oral: amb el que s’avaluarà l’adquisició de 

continguts i competències presentats de forma oral (25%). Es tindrà també en 

compte el resultat de les co-avaluacions fetes pels companys (veure dossier de 

l’alumnat). 

 

a. Climogrames (presentació i elaboració) (7%) 

b. Respostes a activitats que es realitzen oralment (8%): s’avaluarà 

l’adquisició de continguts i comprensió (respostes orals) 

c. Cimera (tasca i presentació) (10%) 

 

3. Actitud (30%) → Serà avaluada conforme els materials de gestió de l’aula 

(ANNEX) 

4. Examen (15%) 

 

Paral·lelament al final de la unitat els alumnes hauran de ser capaços de: 
 

1. Identificar les principals problemàtiques mediambientals que deriven de 

l’activitat humana 

2. Analitzar la informació rebuda a través de diferents mitjans i fonts de manera 

crítica. 

3. Interpretar la informació sobre dades mediambientals presentada en forma de 

gràfics, diagrames, i utilitzar aquestes formes de representació per explicar fets 

naturals i per abordar la resolució de problemes. 

4. Justificar els fenòmens biològics a partir d’evidències experimentals, i aplicar-

los per interpretar fenòmens en diferents contextos. 

5.    Prendre consciència sobre la Terra com un planeta finit de recursos limitats, i 
que s’han de dur a terme una sèrie de mesures a petita i gran escala per tal 
d’aconseguir una gestió sostenible per a tots els habitants del planeta. 

  
 

8.    Criteris generals d’atenció a la diversitat : 
  
El grup amb el que treballarem aquesta unitat com hem dit prèviament està format 
per 16 alumnes provinents de diferents països i cultures, però que presenten en la 
seva majoria un nivell acadèmic més baix de l’esperat.  
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Paral·lelament, hi trobem molta diferència entre grups d’alumnes, tenint alguns 
alumnes amb un nivell acadèmic més alt i altres amb molta dificultat per expresar-se 
tan de manera escrita com oral en català o castellà (o anglès), el que resulta en que 
aquells alumnes més ràpids s’avorreixin i comencin a distorsionar l’ambient de treball 
a classe, fent que la realització d’algunes tasques sigui difícil de gestionar. Hem tractat 
d’afegir fonts d’informació extra que poden consultar per crear un nivel extra de 
complexitat pels més ràpids. 
 

És també per això, que hem enfocat la unitat cap a una regulació contínua del propi 
comportament i dels companys a classe, per tal de poder gestionar l’aula de manera 
eficaç per a la realització de les activitats. Paral·lelament, hem dissenyat diverses 
activitats que fomentin l’autonomia i la iniciativa de l’alumnat. 
Durant tota la UD s’utilitzaran metodologies de treball molt variades (lectura de textos, 
visualització de vídeos o animacions, ús de simuladors, debats, etc.) per tal d’estimular 
l’aprenentatge de tot el grup, tenint en compte les diferents maneres d’aprendre que 
puguin presentar. Tots els aprenentatges es guiaran a partir d’un context adequat als 
seus interessos personals fomentant així l’interès i creant un bon ambient de treball 
establint una relació de proximitat entre el docent i les alumnes. 
Per tal d’atendre els alumnes amb nivells d’aprenentatge més ràpid, se’ls hi assignarà 
un rol “d’ajudant” per a que col·laborin amb un company que presenti més dificultat. 
Totes les activitats inclouen també un apartat de “Per saber-ne més”, a vegades amb 
alguna pregunta extra afegida per tal de que la completin en aquestes estones lliures. 
Durant les 10 sessions a més demanarem als alumnes que portin notícies relacionades 
amb el que estem estudiant, per tal de proumoure la pròpia iniciativa. 
Les activitats en grup s’organitzaran de manera que els grups siguin heterogenis en 
quant a nivell i també en quant a comportament, per tal de que els alumnes disruptius 
es trobin en un entorn que afavoreixi el treball cooperatiu i la motivació.  
Paral·lelament  a aquestes mesures proposades, les docents oferiran un seguiment 
personalitzat de totes les alumnes, ajudant-les individualment quan se’ls hi plategin 
dubtes en la realització de les activitats. 
  
 
 

9.    Connexions amb altres matèries 

  
Tots els continguts tractats en aquesta unitat engloben tant la matèria de Biologia i 
Geologia, com la de Física i Química a partir del model de ciència integrada que es fa a 
l’institut. Paral·lelament també treballem els continguts d’altres assignatures tals com: 
 

● La interpretació de dades numèriques i elaboració de gràfiques, que va 

relacionada amb l’assignatura de Matemàtiques. 

● Totes les activitats que inclouen els efectes i problemàtiques ambientals així 

com les mesures que nosaltres podem aportar es relacionen directament amb 

la matèria d’Educació per la ciutadania. 
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● La llengua (català i castellà) també es treballa durant tota la unitat amb 

diferents activitats d’expressió oral o escrita. Fins i tot algun dels vídeos 

presentats és en Anglès. 

● L’ús de eines TIC pot relacionar-se amb la matèria de Tecnologia.  

● Per últim, l’elaboració del mural de les normes, els climogrames i alguna 

activitat on hem de dibuixar, van englobades amb els continguts de Educació 

Visual i Plàstica.  

 
 

El dossier de l’alumnat així com el material utilitzat per les professores es pot 
consultar on-line a la plataforma ILDE en el següent enllaç: 
 

ANNEX 1: Dossier de l’alumnat disponible a https://ilde2.upf.edu/ms/v/d1e 

ANNEX 2: Material pel professorat disponible a https://ilde2.upf.edu/ms/v/d1f 
 
 

https://ilde2.upf.edu/ms/v/d1e
https://ilde2.upf.edu/ms/v/d1f

