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2. RESUM 

Aquesta Unitat Didàctica (UD) abasta els temes clàssics sobre l’atmosfera i la 

hidrosfera que permeten el reconeixement i la interpretació de fenòmens i recursos 

que es troben al nostre voltant i que són fonamentals per la vida. S'ha tingut especial 

cura d'incloure activitats que impliquin reflexions sobre la importància d’aquests 

recursos, els problemes que els afecten i el que podem fer per pal·liar-los com a 

ciutadans responsables. El conjunt de la UD es desenvolupa en dos cicles 

d’aprenentatge, el primer per la hidrosfera i el segon per l’atmosfera. 

Cal tenir en compte que la present UD es va dissenyar posant una especial atenció al 

tipus d’alumnat amb el qual treballem, prou divers pel que fa a les seves necessitats i 

ritmes d’aprenentatge. És per això que, tot i que no hem volgut deixar de banda els 

esmentats continguts, s’ha volgut donar rellevància a les competències bàsiques del 

currículum de l’ESO. Aquesta perspectiva ha marcat la presa de diverses decisions 

estratègiques: 

- per una banda, es tracta tota la unitat mitjançant el treball en equip, confiant en 

la capacitat d’aquesta metodologia per fomentar no només la regulació 

recíproca dels alumnes, sinó també el desenvolupament i exercici d’actituds, 

valors i competències com la cooperació, el respecte o la comunicació. 

- per l’altra, les activitats proposades són nombroses i variades, incloent petits 

experiments, dibuixos, murals, anàlisis de texts... En molts dels casos s’han 

previst activitats multinivell. Tot això amb la intenció de donar als alumnes 

espais i eines tenint en compte el seu estil i ritme d’aprenentatge. 

 

En la mateixa línia, s’ha dissenyat una avaluació contínua, en la que es dóna un pes 

important al treball en equip i es permet la coavaluació entre iguals. Tot i que es fa una 

prova final, es proposa com a joc en el qual poden consultar els materials produïts 

durant la UD, mitjançant un sistema de comodins. Amb això es pretén que l’avaluació 

tingui un efecte formatiu i fomenti a més, la preparació dels productes proposats. 

En conclusió, aquesta UD tracta de millorar les competències bàsiques dels alumnes 

desenvolupant una sèrie de continguts fonamentals sobre la hidrosfera i l’atmosfera 

mitjançant el treball en equip. 
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3. CONTEXT 

Context d’aprenentatge: L’hort de l’avi Manel (veure annex I). Es planteja als alumnes 

la situació d’un avi, amb un hort a prop de Barcelona, que està patint una sequera. 

Aquesta situació és més freqüent cada any i es veu agreujada pel fet que el pou, del 

que extreia aigua, està contaminat. Els talls d’aigua que es produeixen donen 

preferència a l’abastiment de la ciutat. En posar en marxa l’anàlisi d’aquest cas, els 

mateixos alumnes s’aniran adonant dels continguts que necessiten mobilitzar per 

solucionar el problema.  

Context d’aplicació (nou context utilitzat per portar endavant l’última part del cicle 

d’aprenentatge o aplicació a un nou context): a partir del context anterior derivaria el 

següent. Els mateixos alumnes conclouran que la Terra s’està escalfant. Amb aquest 

punt de partida tractarem el segon cicle d’aprenentatge, relatiu a l’atmosfera. En el cas 

que els alumnes no es mostrin prou motivats amb el context inicial de l’avi Manel, 

podem proposar una notícia amb pluges torrencials i inundacions. 
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4. TREBALL PER COMPETÈNCIES 

4.1. Competències transversals 

- Competència comunicativa: es treballa al llarg de tota la UD, donat que totes 

les activitats es desenvolupen en grup, fomentant el diàleg, la cerca de 

consens i el contrast d’hipòtesi. A més, la UD compta amb activitats puntuals 

en les quals aquesta competència té una rellevància especial, com l’anàlisi 

cooperatiu de textos (veure sessió de contaminació i depuració d’aigües). 

- Competència TIC: no es treballa directament, tot i que s’utilitzen eines 

informàtiques (qüestionaris en línia). 

- Competència personal i social: d’una banda, s’espera que el treball en equip 

continuat fomenti les capacitats de cooperació i empatia entre els participants. 

Per altra banda, es fomentarà la reflexió sobre la responsabilitat personal pel 

que fa al medi ambient (veure sessió de contaminació i depuració d’aigües). 

4.2. Competències de l’àmbit científic-tecnològic 

- Competència 1: els alumnes identificaran els diferents elements de la 

hidrosfera i l’atmosfera, familiaritzant-se amb el seu comportament i les seves 

interaccions. Per a això tenen especial rellevància les sessions dels POE’s.  

- Competència 10: tot i que no es menciona explícitament el concepte de “risc”, 

situarem el treball dels alumnes en un context de sequera (i potser 

d’inundacions), fent referència al canvi climàtic. 

- Competència 11: es tractarà de fer conscients als alumnes dels impactes que 

l’activitat humana té sobre la hidrosfera i l’atmosfera, i reflexionar sobre 

mesures per alentir el canvi climàtic.  
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5. OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

- Identificar com l’aigua es presenta a la hidrosfera. 

- Relacionar les propietats de l'aigua amb les seves funcions. 

- Prendre consciència que contaminem l’aigua quan la fem servir. 

- Entendre que l'aigua és un bé escàs de consum.  

- Distingir entre aigua potable i depurada. 

- Conèixer la composició de l'atmosfera i la seva importància (l'oxigen i la 

regulació de la temperatura). 

- Demostrar algunes propietats de l'atmosfera (pressió i humitat). 

- Entendre els mapes del temps i determinats fenòmens meteorològics. 

- Conèixer els impactes fonamentals de la contaminació atmosfèrica: per què la 

Terra s’escalfa i el Sol ens fa més dany que abans. 
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6. CONTINGUTS 

Els continguts curriculars són els següents: 

- La Terra com a sistema que conté els subsistemes: geosfera, atmosfera, 

hidrosfera  i biosfera, els quals interactuen. 

- Components de l’atmosfera i la seva variació amb l’altura. Importància per a la 

vida a la Terra, pel fet de fer possible les combustions, la fotosíntesi i la 

regulació de la temperatura. 

- Variables que condicionen el temps atmosfèric. Instruments i registres 

meteorològics. Interpretació de fenòmens meteorològics, mesures de 

seguretat. 

- Característiques de la hidrosfera, el cicle de l’aigua a la natura i en zones 

urbanes, recursos hídrics, aigües superficials i subterrànies. Fonts i processos 

de contaminació. Mètodes de depuració i potabilització. 

 

Els continguts clau són: 

- CC26: Riscos naturals. Atmosfera, hidrosfera i geosfera. 

- CC27: Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals: 

renovables i no renovables. 

 

Com es pot comprovar en els objectius, es posarà l’accent principalment en 

aconseguir que els alumnes: 

- Identifiquin els elements principals de la hidrosfera i l’atmosfera. 

- Explorin de manera dinàmica com es comporten i relacionen la hidrosfera i 

l’atmosfera. 

- Reconeguin la importància de la hidrosfera i l’atmosfera com recurs per la vida i 

l’activitat humana. 

- Observin com estan canviant la hidrosfera i l’atmosfera, adquireixin consciència 

de la responsabilitat que tots compartim i de la capacitat d’adoptar decisions al 

respecte. 

 

 LA HIDROSFERA L’ATMOSFERA 

Identificar els elements principals. Tipus de masses d’aigua. Composició atmosfèrica. 

Explorar de manera entretinguda 
com es comporten. 

Cicle de l’aigua 
Dissolució, esmorteïment 
tèrmic, capil·laritat, 
dilatació anòmala. 

Els núvols, la pressió 
atmosfèrica, el 
desplaçament de l’aire. 

Reconèixer la seva importància 
com recurs per la vida i l’activitat 
humana. 

Usos de l’aigua. 
Aigua potable i depurada. 

Regulació de la 
temperatura, l’oxigen. 

Observar com estan canviant i 
adquirir consciència de la 
responsabilitat que tots 
compartim i de la capacitat 
d’adoptar decisions al respecte. 

Contaminació de les 
aigües. 
Mesures d’estalvi d’aigua. 

L’escalfament global. 
El forat de la capa d’ozó. 
Mesures de reducció de 
la contaminació 
atmosfèrica. 
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6.1. Consideracions al voltant dels continguts 

• Què han fet abans 

En el currículum de Primària s’inclouen continguts relacionats amb treball en grup, 

experimentació, densitat, atmosfera (el temps atmosfèric) i hidrosfera (el cicle de 

l’aigua). Sabem també que han treballat la geosfera, el concepte de clima i els 

climogrames aquest curs, a l’assignatura de Geografia. El tema que han treballat just 

abans, a biologia i geologia, és l’Univers. 

• Idees prèvies 

Considerem molt comunes les idees prèvies de considerar que els núvols estan 

formats per vapor d’aigua, pensar que és necessari que l’aigua estigui a 100 ºC perquè 

es produeixi l’evaporació i que l’aigua ocupa el 75% del volum de la Terra.  

• Què faran després 

En Física i Química de 2n d’ESO tractaran temes que hauran observat contextualitzats 

en aquesta UD (estats de la matèria, densitat, fusió, ebullició, pressió dels gasos, 

dilatació, relació entre temperatura i canvis d’estat). Aquesta UD pot determinar una 

significativitat per aquests temes, molt rellevants en l’àmbit didàctic. 

Alguns dels apartats introduïts en aquesta UD seran desenvolupats a Biologia i 

Geologia de 3r, com són els impactes de l’activitat humana sobre l’atmosfera, la 

hidrosfera i el sòl, l’erosió, la disminució de la capa d’ozó i l’augment del diòxid de 

carboni atmosfèric. Les matèries de l’àmbit cientificotecnològic deixen de ser 

obligatòries a 4t d’ESO. 
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7. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

7.1. SESSIÓ I: Presentació de la hidrosfera 

● Fase del cicle: exploració d’idees prèvies. 

 

● Descripció de la seqüència: 

 Què farà el professor/a? Què farà l’alumnat Per què? 

1 
(10’) 

Benvinguda i formació de 
grups: Formar els grups de 
treball, heterogenis i 
d’aproximadament de quatre 
components. Aclarir que els 
dubtes tractaran de 
resoldre’ls entre ells, i si no 
troben solució, el portaveu 
parlarà amb el professor. 
Explicar els criteris 
d’avaluació. 

Col·locar les taules 
agrupades. 
Escollir un nom, dos 
secretaris, un 
responsable de material 
i un portaveu per equip. 
Apuntar els criteris 
d’avaluació: 

- treball en equip 
- mural 
- llibreta 
- mapes conceptuals 
- examen 

Volem aconseguir un 
treball en equip efectiu, 
que doni eines als 
alumnes per la 
regulació recíproca i 
millori les seves 
competències. 
Volem focalitzar 
l’atenció dels alumnes i 
donar-los eines per 
l’autoregulació. 

2 
(10’) 

Les capes de la Terra: 
Recordarà als alumnes la 
disposició de les capes de la 
Terra i preguntarà per què 
aquesta distribució. Després 
de rebre algunes idees, 
mostrarà als alumnes una 
ampolla amb terra, aigua i 
aire, l’agitarà i deixarà que es 
formin les capes ordenades 
(analogia amb la formació de 
la Terra). Després afegirem 
aigua (analogia amb la teoria 
de l’origen extern de l’aigua) 

Dibuixar les capes de la 
Terra i anomenar-les. 
Indicar major i menor 
densitat. 

Volem demostrar 
visualment com i 
perquè les capes de la 
Terra es distribueixen 
en l’ordre que tenen. 

3 
(10’) 

L’aigua de la Terra: 
Projecció de la següent 
imatge:

 

Explicar que creuen 
que indica la imatge. 
Adonar-se que, en 
realitat, l’aigua és 
escassa, especialment 
la dolça. 

Volem trencar la idea 
preestablerta que la 
Terra és un planeta 
molt ric en aigua. 

4 
(15’) 

Contextualització i 
presentació d’objectius: 
Presentació del context-

Amb els companys 
d’equip proposar: 

- dubtes que haurien 

Volem donar als 
alumnes un context 
motivador i significatiu, 
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problema: l’avi Manel. 
Iniciar un diàleg socràtic en el 
qual surtin possibles 
solucions al problema i amb 
elles, els temes que 
s’abordaran a la UD.  
 

de solucionar per 
resoldre el problema 

- solucions a priori al 
problema de l’avi  

Posar en comú la llista 
amb la resta de la 
classe. 

a partir del qual 
explorar el seu nivell, 
interessos i idees 
prèvies. 
Volem implicar-los en la 
definició dels objectius: 
en proposar solucions, 
ells mateixos 
s’adonaran dels temes 
que necessiten tractar 
per abordar el 
problema. 

5 
(10’) 

Repartir un KPSI amb els 
objectius de tota la UD.  

Omplir el KPSI. Volem tenir una idea 
del que pensen que 
saben. 

 

● Gestió d’aula: es formaran grups heterogenis d’aproximadament quatre 

components, procurant repartir els alumnes amb necessitats especials. Cada 

grup apuntarà dubtes i suggeriments per resoldre el cas proposat (l’avi Manel). 

Després es farà una posada en comú amb la resta de la classe.  

 

● Atenció a la diversitat: en aquesta sessió quedaran formats els equips de 

treball. Es procurarà que siguin de quatre alumnes amb diferents nivells, de 

manera que es puguin reforçar entre ells. En el cas d’observar un alumne que 

no participa, li donarem un rol significatiu a dins del seu grup. 

 

● Avaluació i regulació: es recolliran dades relatives al treball en equip utilitzant 

una taula d’observació en la qual indicarem el funcionament de cada grup.  

El KPSI permetrà als alumnes disposar d’un llistat d’objectius i d’un moment de 

reflexió, que podran utilitzar com a eina d’autorregulació. En finalitzar la UD, es 

revisarà que tinguin fet el dibuix de les capes de la Terra a la llibreta.  

 

● Materials i recursos: El cas de l’avi Manel (annex II). KPSI (annex I). Imatge 

de l’aigua de la Terra (https://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html). Ampolla 

amb sorra i aigua. Taules d’observació (annex VIII). Projector i pissarra. 

 

7.2. SESSIÓ II: L’aigua de la Terra 

● Fase del cicle: posada en crisi de les idees prèvies - presentació de nous 

continguts. 

 

● Descripció de la seqüència: 

 Què farà el professor/a? Què farà l’alumnat Per què? 

1 
(25’) 

On trobar aigua?: Recordar 
que l’avi necessita aigua i 
proposar buscar-la a escala 

Detectar la presència 
d’aigua al planeta.  
Apuntar les diferents 

Volem que l’alumne 
analitzi el seu entorn i 
reconegui un recurs 

https://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html
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planetària, mitjançant l’anàlisi 
d’una fotografia satèl·lit de la 
Terra. 
Guiar la identificació i 
classificació de les masses 
d’aigua: mars, rius, llacs, 
casquets polars, núvols, 
aigües subterrànies, vapor 
d’aigua, biosfera. 

masses d’aigua a la 
llibreta, indicant si són 
dolces o salades, si 
l’ésser humà les pot 
utilitzar i l’estat en què 
es troben. 
Posada en comú. 
 

fonamental com és 
l’aigua. 

2 
(25’) 

El cicle de l’aigua (I). 
Demanar un dibuix per grup 
del cicle de l’aigua i recordar 
que el millor sumarà punts i 
s’utilitzarà com a taulell pel 
joc final. 

Després de la posada 
en comú, faran un 
dibuix (mural) on 
indicaran les diferents 
masses d’aigua. 
 

Volem que facin un 
treball plàstic, 
esquemàtic, en grup 
que els hi ajudi a 
entendre els continguts 

3 
(5’) 

El document de síntesi: 
Repartir l’esquelet d’un mapa 
conceptual. Explicar als 
alumnes que l’hauran 
d’omplir a mesura que avanci 
la UD, i que serà el seu 
document de referència i 
podran utilitzar-ho el dia de 
l’avaluació final. 

Recollir cadascú el seu 
document i fer-se’n 
responsable. 
Omplir les parts 
corresponents al cicle 
de l’aigua. 

Volem que al final de la 
UD tinguin un 
document de síntesi i 
referència que hagin fet 
progressivament. Això 
ens permetrà tenir una 
petita conclusió de 
cada sessió i la síntesi 
feta sense dedicar una 
sessió a tancar cada 
part.  

 

● Gestió d’aula: els alumnes treballaran en els mateixos grups de la primera 

sessió per preparar les respostes al cas problema i fer el mural. El dibuix de les 

capes de la Terra el farà cada alumne a la seva llibreta. 

 

● Atenció a la diversitat: si es detecta la necessitat de multinivellar l’activitat, es 

pot proporcionar als alumnes la possibilitat d’utilitzar bastides. Disposarem de 

jocs d’etiquetes amb tota o part de la informació (la massa d’aigua amb la seva 

classificació i característiques), de manera que ells només hagin de distribuir-

les sobre el dibuix. O un nombre determinat d'etiquetes, perquè sàpiguen 

quantes masses d'aigua han d'identificar i la informació que han d'indicar. 

 

● Avaluació i regulació: es recolliran dades relatives al treball en equip utilitzant 

una taula d’observació en la qual indicarem el funcionament de cada grup. El 

mapa conceptual de síntesi que els hi proporcionem, servirà com a referència 

per tancar cada sessió i perquè disposin d’un esquema amb l’esquelet 

fonamental de la UD. 

Com recurs de regulació, els hi recordarem que el millor mural s’utilitzarà com 

tauler pel joc d’avaluació i rebrà punts, i que el mapa conceptual de síntesi el 

podran portar aquest dia. Amb això esperem que parin dedicació i cura. 

Treballar amb Google Maps ens permetrà canviar d’escala i, si els veiem 

interessats, treballar una mica alguna localització concreta significativa per ells. 
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● Materials i recursos: fotografia satèl·lit de la Terra 

(https://www.google.es/maps/search/google/@44.9427191,5.6397095,9621315

m/data=!3m2!1e3!4b1). Mapes conceptuals de síntesi. Taules d’observació. 

Cartolines DIN-A3 i set d’etiquetes de les diferents masses d’aigua (mar, riu, 

llac, glaceres, núvols, aigua del sòl i aigua dels éssers vius) amb les següents 

indicacions: 

 

Massa d’aigua:  __________________ 
Dolça ◻  Salada ◻ 

Estat: Sòlid/Líquid/Gasós 
Percentatge del total: ______________ 
Usos:  __________________________ 

 

7.3. SESIÓN III: El cicle de l’aigua 

● Fase del cicle: posada en crisi de les idees prèvies - presentació de nous 

continguts. 

 

● Descripció de la seqüència: 

 Què farà el professor/a? Què farà l’alumnat Per què? 

1 
(30’) 

Com es mou l’aigua: 
Proposar als alumnes la 
realització d’uns exercicis 
senzills amb els quals els hi 
presenta conceptes una mica 
complicats (evaporació, 
evapotranspiració, 
condensació, escolament, 
filtració, precipitació, pluja, 
neu, calamarsa). 

Dinàmiques TIC: 
- Omplir espais amb el 
terme que considerin 
correcte per diverses 
definicions.  
- Revisar animacions 
sobre el cicle de l’aigua, 
proposant termes 
adequats per alguna de 
les fases mitjançant 
una piràmide. 

Volem apropar-los a 
conceptes una mica 
abstractes per ells, però 
de manera senzilla i 
entretinguda. 

2 
(20’) 

El cicle de l’aigua: 
Comentar als alumnes que 
aquests termes fan referència 
a com l’aigua es mou formant 
un cicle i conduir-los a la 
conclusió de que la causa és 
l’energia del Sol. Utilitzar 
bastides com: 
Si (l’aigua s’evapora) és 
perquè... 

Completar el dibuix de 
les masses d’aigua 
amb les maneres que 
avança l’agua pel cicle. 

Volem que ells 
mateixos completin el 
model del cicle de 
l’aigua, tornant sobre el 
seu dibuix. 

3 
(5’) 

Tancament: Recordar als 
alumnes que ha d’omplir la 
part de circulació de l’aigua 
del mapa conceptual de 
síntesi. 

Completar la part 
corresponent a 
circulació de l’aigua del 
mapa conceptual. 

Volem que tinguin un 
document amb la 
síntesi de la UD en 
acabar. 
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● Gestió d’aula: exercici consistent en completar frases amb espais buits per 

parelles (perquè puguin participar més activament) a la plataforma ILDE. Cada 

parella respondrà quan arribi a un consens. Després, es projectarà una 

animació sobre el cicle de l’aigua fase a fase. En alguna d’aquestes fases, 

depenent del temps disponible, es durà a terme una piràmide en la qual hauran 

de consensuar el terme adequat per definir-la. En aquest tipus d’activitat, 

primer acorden la resposta com a grup, amb temps limitat d’uns 3 minuts, i 

després a nivell de grup classe. Posteriorment, es pot deixar als portaveus dels 

grups que han encertat , que expliquin als companys per què.  

Per completar els dibuixos, treballaran amb la resta del seu equip. 

● Atenció a la diversitat: en aquesta activitat s’introdueixen conceptes d’una 

manera molt assequible, apta perquè tothom en tregui un rendiment (si més no 

a nivell conceptual, sí competencial). 

 

● Avaluació i regulació: es recolliran dades relatives al treball en equip utilitzant 

una taula d’observació en la qual indicarem el funcionament de cada grup. A 

més, s’avaluaran els dibuixos dels diferents equips. Ells mateixos escolliran el 

que més els hi agradi per utilitzar-ho en el joc final. El grup escollit guanyarà 

punts.  

 

● Materials i recursos: aula d’informàtica, connexió i plataforma amb l’activitat 

preparada (ILDE). Dibuixos de cada grup. Animació del cicle de l’aigua 

(http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/imatges/cicle_aigua.swf) 

Mapes conceptuals de síntesi. Taules d’observació. 

 

7.4. SESIÓN IV: Propietats i funcions de l’aigua (POE’s) 

● Fase del cicle: posada en crisi de les idees prèvies - presentació de nous 

continguts a través d’experiències senzilles. 

Les sessions de POE poden desenvolupar-se en diferents moments de la UD, 

ja que es duran a terme els dies que tenen reservat el laboratori, coincidint amb 

el desdoblament del grup. Per tant, poden servir per posar en crisi les idees 

prèvies o per presentar nous continguts. En els dos casos, esperem que 

serveixin d’eix motivador que doni significativitat (almenys tangibilitat) als temes 

més abstractes de la UD. 

● Descripció de la seqüència: 

 Què farà el professor/a? Què farà l’alumnat Per què? 

1 
(5’) 

Pautes: Explicar als alumnes 
com es desenvoluparà la 
sessió. Cada grup disposarà 
d’un material i d’una fitxa a 
omplir. Una vegada facin les 
seves suposicions, explicaran 
i faran la pràctica amb el 
professor davant dels 
companys. Hi hauran rols a 

Omplir les fitxes amb 
les respostes que 
creguin adequades, 
considerant el material 
proposat. Realitzar la 
pràctica amb l’ajuda del 
professor i anotar les 
característiques de 
l’aigua treballades. 

Volem que facin 
suposicions i que 
manipulin material de 
laboratori, però amb 
una forta supervisió. 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/imatges/cicle_aigua.swf)
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dins de cada grup: portaveu, 
secretari i manipuladors. 
Treball dels grups: 10’ 
Posada en comú: 30’ 

 POE “l’aigua com 
dissolvent”: L’aigua és un 
dissolvent molt potent, i per 
tant té una bona capacitat de 
transport. 

Observar el resultat de 
l’experiment i 
relacionar-ho amb la 
dissolució de la sal en 
l’aigua. 

Volem que reconeguin 
la capacitat de l’aigua 
com agent 
transportador i la seva 
rellevància. 
 

 POE “l’aigua com 
adherent”: Les partícules 
d’aigua s’enganxen unes a 
les altres. Això permet que 
les plantes absorbeixin aigua. 

Observar com l’aigua 
acolorida puja per un 
paper o entre dues 
superfícies molt 
properes. Observar 
com l’aigua forma una 
boleta abans 
d’escampar-se. 
Relacionar-ho amb la 
pujada de la saba a les 
plantes. 

Volem que vegin el 
comportament 
característic de l’aigua i 
el relacionin amb les 
seves propietats. 

 POE “l’aigua com 
esmorteïdor tèrmic”: 
L’aigua requereix molta més 
energia per canviar de 
temperatura que altres 
substàncies. Això fa que el 
mar reguli la temperatura. 

Escalfar simultàniament 
una mateixa quantitat 
d’aigua i d’oli i 
relacionar-ho amb 
l’esmorteïment tèrmic 
del mar i la suor. 

Volem que entenguin 
per què es diu que 
l’aigua pot regular la 
temperatura. 

 POE “l’aigua es dilata quan 
es congela”: Comparar el 
volum del gel i de l’aigua 
líquida.  

Comparem el volum 
que ocupa l’aigua 
líquida i congelada 
observant dues 
ampolles amb el 
precinte intacte. 

Volem que entenguin 
per què aboia el gel. 

3 
(5’) 

Tancament: Recordar als 
alumnes que han d’omplir la 
part de les propietats de 
l’aigua del mapa conceptual 
de síntesi. 

Completar la part 
corresponent a 
propietats de l’aigua del 
mapa conceptual. 

Volem que tinguin un 
document amb la 
síntesi de la UD en 
acabar. 

 

● Gestió d’aula: aquestes sessions es duran a terme al laboratori, quan la 

classe es desdobla. Els alumnes tractaran de resoldre els exercicis de les fitxes 

en grup. Una vegada les han omplert, cada grup passarà davant dels 

companys explicant les respostes que han proposat i es consultarà l’opinió dels 

altres companys. A continuació, faran l’experiment amb l’ajuda del professor. 

 

● Atenció a la diversitat: tots els alumnes podran trobar un espai per participar 

en aquestes sessions, on l’errada no es veu penalitzada i les tasques són 
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diverses (manipulació, observació, anotació, comunicació…). 

 

● Avaluació i regulació: es recolliran dades relatives al treball en equip i el 

correcte comportament en el laboratori (deixar-ho tot net, tractar el material 

amb cura) utilitzant una taula d’observació en la qual indicarem el funcionament 

de cada grup. 

Tots els grups hauran d'entregar omplerta la seva fitxa de POE. Tot i que no 

s’avaluarà si és correcta o no, pot proporcionar al docent informació molt 

valuosa sobre idees prèvies de l’alumnat. 

● Materials i recursos: Fitxes dels POE’s (annex III). Material dels POE’s (veure 

annex IV). Mapes conceptuals de síntesi. Taules d’observació.  

 

7.5. SESSIÓ V: La contaminació de l’aigua. Potabilització i depuració 

● Fase del cicle: presentació de nous continguts. 

 

● Descripció de la seqüència: 

 Què farà el professor/a? Què farà l’alumnat Per què? 

1 
(35’) 

Usos i abusos de l’aigua: 
Proposar als alumnes la 
lectura cooperativa de textos 
sobre usos, contaminació, 
potabilització i depuració 
d’aigües. 

Llegiran en grups de 
tres el text proposat i 
faran un resum. 
Després compararan el 
resultat amb el de l’altre 
grup que llegia el 
mateix text produint un 
millor entre tots. 
Finalment, es farà una 
posada en comú.  

Volem que els alumnes 
prenguin consciència 
dels usos que donem a 
l’aigua i quins impactes 
tenen. També sobre els 
tractaments necessaris 
abans de beure o 
d’abocar l’aigua. 

2 
(10’) 

Proposta de solució al 
problema d’en Manel: Obrir 
un breu debat per decidir 
quina recomanació farien a 
l’avi Manel, del context 
problema, i per proposar 
mesures d’estalvi d’aigua. 

Opinar sobre si l’avi 
podria o no utilitzar 
l’aigua de la 
depuradora.  
Proposar mesures 
d’estalvi d’aigua i 
apuntar-les a la llibreta. 

Volem veure fins a quin 
punt utilitzen el treball 
d’aquests dies per 
proposar una solució al 
problema de context. 

3 
(5’) 

Tancament: Recordar que 
han d’omplir la part d’usos de 
l’aigua del mapa conceptual  
i que han de tenir completa la 
part de la hidrosfera. 

Completar la part 
corresponent a usos de 
l’aigua del mapa 
conceptual. 

Volem que tinguin un 
document amb la 
síntesi de la UD en 
acabar. 

4 
(5’) 

Votació dels murals del 
cicle de l’aigua: Indicar als 
alumnes l’enllaç del 
mentimeter per valorar els 
murals del cicle de l’aigua. 

Entrar a l’enllaç i 
ordenar els murals 
segons si els han 
agradat més o menys 
(avaluant-los). 

Volem que ells 
mateixos avaluïn el seu 
treball amb una eina 
TIC. 

 

● Gestió d’aula: el text el treballaran amb lectura cooperativa en grups de tres. 
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Cada membre del grup tindrà un rol: secretari, lector, o el que fa les preguntes. 

Després s’ajuntaran els grups que han llegit el mateix text (dos grups per text) i 

compararan les seves produccions. Es posarà tot en comú i es buscarà una 

resposta pel cas de l’avi. A més, es proposaran mesures d’estalvi d’aigua, 

construint una taula de propostes entre tots. 

 

● Atenció a la diversitat: els grups seran heterogenis, fomentant la regulació 

recíproca. Els diferents rols donant espai a diferents capacitats i nivells. 

 

● Avaluació i regulació: el resum del text serà una de les produccions que 

s’avaluaran en aquesta UD. Es recolliran dades relatives al treball en equip 

utilitzant una taula d’observació en la qual indicarem el funcionament de cada 

grup. Al final de la UD, es comprovarà que han apuntat les mesures d’estalvi 

d’aigua a la llibreta.  

 

● Materials i recursos: textos senzills sobre usos i contaminació de l’aigua, 

potabilització i depuració (veure annex V). Projector, mòbils, connexió i 

dinàmica preparada amb el mentimeter o aplicació similar que ens permeti 

reflectir l’opinió dels alumnes. Pissarra. Mapes conceptuals de síntesi. Taules 

d’observació. 

 

7.6. SESSIÓ VI: Presentació de l’atmosfera. 

● Fase del cicle: exploració d’idees prèvies - presentació de nous continguts. 

 

● Descripció de la seqüència:  

 Què farà el professor/a? Què farà l’alumnat Per què? 

1 
(20’) 

La Terra canvia: Reprendre el 
context o proposarà un altre 
(inundació) per iniciar una pluja 
d’idees sobre per què no hi ha 
aigua, conduint el resultat cap 
als vuits de coneixement que 
tenen els alumnes sobre el 
tema, i que seran el tema de 
treball dels grups. 
Revisar en el KPSI els temes 
que s’han tractat a la hidrosfera i 
els que es tractaran en aquesta. 

Proposaran hipòtesis sobre 
per què no hi ha aigua 
(pluja d’idees, piràmide). 
Hauria d’arribar al fet que fa 
més calor, que el clima i 
que l’atmosfera estan 
canviant… i que per fer-se’n 
una millor idea del que 
passa necessiten 
informació. 
 

Volem fer-nos una 
primera idea sobre les 
nocions que els 
alumnes tenen i veure 
si són capaços de 
relacionar el tema amb 
l’atmosfera. A més, 
volem que surtin punts 
a explorar com temes 
pel treball de la UD. 
Seran els objectius de 
la part de l’atmosfera. 

2 
(30’) 

Els murals: Repartir els temes 
dels murals i els murals (estaran 
pautats) i concretar activitats i 
temporització. 

Començaran a treballar els 
murals. 

Volem que cada grup 
aporti una part del 
coneixement que 
compartirem a l’aula. 

3 
(5’) 

Tancament: Repartir els mapes 
conceptuals de síntesi 
corresponents a l’atmosfera. 

Fer-se responsables del 
mapa. 

Volem que tinguin un 
document amb la 
síntesi de la UD en 
acabar. 
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● Gestió d’aula: es mantindran els mateixos equips que per la hidrosfera. 

PIRÀMIDE: els grups treballaran les propostes i després es farà una posada en 

comú amb la resta de la classe. 

 

● Atenció a la diversitat: els murals estaran pautats i inclouran tasques de 

diferents dificultats. 

 

● Avaluació i regulació: es recolliran dades relatives al treball en equip utilitzant 

una taula d’observació en la qual indicarem el funcionament de cada grup. Al 

final de la UD es comprovarà que han apuntat els temes de treball dels murals 

(objectius de la UD) a la llibreta.  

Els hi recordarem que podran consultar els murals durant la sessió del joc 

d’avaluació. 

● Materials i recursos: Taules d’observació. Pissarra. Mapes conceptuals de 

síntesi. Murals (cartolines DIN A3) pautats amb els temes proposats (es poden 

consultar en l’annex VII). 

 

7.7. SESSIÓ VII: Treball dels pòsters 

● Fase del cicle: presentació de nous continguts. 

 

● Descripció de la seqüència: els alumnes disposaran de tota la sessió per 

completar els murals. 

 

● Gestió d’aula: els alumnes treballaran en els grups habituals. 

 

● Atenció a la diversitat: veure sessió VI. 

 

● Avaluació i regulació: veure sessió VI. 

 

● Materials i recursos: Taules d’observació. Murals iniciats a l’altra sessió. 

 

7.8. SESSIÓ VIII: Com funciona l’atmosfera (POE) 

● Fase del cicle: posada en crisi de les idees prèvies - presentació de nous 

continguts, a través d’experiències senzilles. 

Les sessions de POE poden caure en diferents moments de la UD, ja que es 

duran a terme els dies que tenen reservat el laboratori, coincidint amb el 

desdoblament del grup. Per tant, poden funcionar per posar en crisi de les 

idees prèvies o per presentar nous continguts. En els dos casos, esperem que 

serveixin d’eix motivador que doni significativitat (mínim tangibilitat) als temes 

més abstractes de la UD. 

● Descripció de la seqüència: 

 Què farà el professor/a? Què farà l’alumnat Per què? 

1 Pautes: Explicar als alumnes Omplir unes fitxes amb Volem que facin 
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(5’) com es desenvoluparà la 
sessió. Cada grup disposarà 
d’una fitxa a omplir amb unes 
qüestions i un material. Una 
vegada facin les seves 
suposicions, explicaran i 
faran la pràctica amb el 
professor davant dels 
companys. Hi haurà rols a 
dins de cada grup: portaveu, 
secretari, manipuladors. 

les respostes que 
creguin adequades, 
considerant les 
qüestions i el material 
que els hi proposem. 
Realitzar la pràctica 
amb l’ajuda del 
professor i anotar les 
característiques de 
l’aire treballades. 

suposicions i que 
manipulin material de 
laboratori, però amb 
una forta supervisió. 

 La humitat atmosfèrica: 
posar un bloc de gel sobre un 
recipient amb aigua 
temperada i il·luminar la 
superfície lateralment. 

Observar què es forma 
i relacionar-ho amb les 
seves respostes de la 
fitxa del POE. 
De Marcel Costa 

Volem trencar una idea 
prèvia molt establerta. 
Tot i que no es veu i no 
està a 100ºC, l’aigua 
s’evapora 
constantment.  

 El pes de l’aire: proporcionar 
als alumnes el material i 
deixarà que intentin muntar 
ells l’experiment. Al final, els 
hi donarà un cop de mà. 

Muntar un assaig de la 
manera que vulguin a 
condició que demostrin 
que l’aire pesa (un 
globus inflat i un buit 
posats en els extrems 
de la barra que ha 
d’estar sostinguda pel 
mig com una balança 
romana). 
De Marcel Costa 

Volem que se n’adonin 
de que, tot i que no el 
veuen, l’aire existeix, i 
té una massa, com tot. 

 La pressió atmosfèrica i la 
temperatura: posar una 
espelma sobre un plat amb 
una mica d’aigua. Encendre-
la i cobrir-la amb un got. 

Observar el que passa 
amb el nivell de l’aigua 
quan l’espelma s’apaga 
i comparar-ho amb les 
seves prediccions de la 
fitxa del POE. 

Volem que vegin que la 
pressió que exerceix 
l’aire pot tenir un efecte 
visible, i que està 
relacionat amb la seva 
temperatura. 

 La circulació atmosfèrica: 
posar en el centre però al 
costat d’una de les parets 
d’un aquari un got ple de gel. 
Als extrems de l’aquari posar 
dos gots de precipitats amb 
aigua molt calenta. Encendre 
dues metxes o barres 
d’encens a cada banda del 
got amb gel. Tapar 
hermèticament l’aquari.  

Observar la circulació 
del fum i comparar-ho 
amb les seves 
prediccions de la fitxa 
del POE. 
De Marcel Costa 

Volem que vegin que, 
com a resultat de 
canvis en la 
temperatura, l’aire es 
posa en moviment, 
generant una circulació 
que es pot relacionar 
amb els vents. 
L’aire calent puja, l’aire 
fred baixa. 

3 
(5’) 

Tancament: Recordar als 
alumnes que han d’omplir la 
part de dinàmica atmosfèrica 
del mapa conceptual de 
síntesi. 

Completar la part 
corresponent a 
propietats de l’aigua del 
mapa conceptual. 

Volem que tinguin un 
document amb la 
síntesi de la UD en 
acabar. 
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● Gestió d’aula: els alumnes tracten de resoldre els exercicis de les fitxes. Una 

vegada les han omplert, cada grup passarà davant dels companys explicant la 

qüestió de la fitxa i la resposta que han proposat. Es consultarà l’opinió dels 

companys. A continuació faran l’experiment amb l’ajuda del professor. 

 

● Atenció a la diversitat: tots els alumnes podran trobar un espai per participar 

en aquestes sessions, on l’errada no es veu penalitzada i les tasques són 

diverses (manipulació, observació, anotació, comunicació…). 

● Avaluació i regulació: es recolliran dades relatives al treball en equip i el 

correcte comportament en el laboratori (deixar-ho tot net, tractar el material 

amb cura) utilitzant una taula d’observació en la qual indicarem el funcionament 

de cada grup. 

Tots els grups hauran d'entregar omplerta la seva fitxa de POE. Tot i que no 

s’avaluarà si és correcta o no, pot proporcionar al docent informació molt 

valuosa sobre les idees prèvies de l’alumnat. 

● Materials i recursos: Fitxes dels POE’s (annex III). Material dels POE’s (veure 

annex IV). Mapes conceptuals de síntesi. Taules d’observació. 

 

7.9. SESSIÓ IX: Exposició dels pòsters i ompliment del mapa de síntesi 

● Fase del cicle: presentació de nous continguts i síntesi. 

 

● Descripció de la seqüència: cada grup disposarà de 7-8 minuts per explicar 

les idees recollides en el seu mural amb la participació de tots els seus 

membres. La resta podrà fer preguntes, haurà d’omplir la part corresponent del 

mapa conceptual de síntesi i avaluar als companys fent servir la rúbrica que es 

va entregar a la sessió VII.  

Al final de la sessió, els hi recordarem que el proper dia farem el joc d’avaluació 

i les normes bàsiques: han de completar el cicle de l’aigua, responent 

correctament tres preguntes a cada fase. Si completen la fase o si no encerten, 

passa el torn amb rebot. Cada grup tindrà un portaveu, un secretari, un 

encarregat de les peces (punts) i un encarregat del dau. 

● Gestió d’aula: els grups exposaran els seus treballs consecutivament. 

 

● Atenció a la diversitat: el seguiment de la rúbrica d’avaluació permet la 

coordinació entre els diferents membres del grup en funció de les seves 

capacitats. Els alumnes poden agafar rols diferents, com lector (llegeix les 

pautes als companys), avaluador (proposa quina és la part de la rúbrica en la 

qual encaixa l’actuació del grup que exposa), secretari (que posarà les 

marques on correspongui).  

● Avaluació i regulació: es portarà a terme la coavaluació de cada mural. Cada 

grup disposarà d’una rúbrica de guia i de taules de puntuació. Com seran els 

elements de consulta per el joc final, es faran les correccions oportunes. 

 

● Materials i recursos: murals, pissarra, rúbriques i taules d’observació. 
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7.10. SESSIÓ X: El joc de l’atmosfera i la hidrosfera (avaluació) 

● Fase del cicle: síntesi i avaluació. 

 

● Descripció de la seqüència: el joc es durà a terme durant la sessió de 

laboratori, amb el grup desdoblat, tenint en compte la seva demanda de temps. 

Els últims deu minuts els dedicaran a fer una coavaluació, repartint entre ells 

els punts de cada equip. 

 

- Tauler: dibuix del cicle de l’aigua seleccionat 

- Equips: els de treball habituals. 

 

Cada grup tindrà un portaveu, només la seva resposta val. Quan sigui el torn d’un 

grup, hauran de respondre una sèrie de preguntes. Per passar d’un nivell al següent 

(completar un pas del cicle de l’aigua), necessiten respondre correctament tres 

qüestions.  

Cada grup parteix de cinc punts. Cada resposta encertada val +0,5 punts, i cada error 

descompta 0,25 punts. Així, en el cas de respondre tot correctament a la primera 

rebran 9,5 punts (rodonejats a deu). Es poden reflectir els avenços de cada grup en la 

pissarra, a temps real, per motivar-los.  

Disposaran de tres comodins per grup, que podran utilitzar per consultar els seus 

propis recursos (llibreta, mapes conceptuals, resums…). 

Es perd el torn en els següents casos: 

- En llençar el dau surt un 1, llavors, el seu “cicle” es retarda: formen part d’un 

corrent freda que s’enfonsa en el mar, precipiten en el mar i no aconsegueixen 

arribar a terra, o precipitem com neu i triguen més a tornar al mar. 

- Si fallen la resposta (llavors hi haurà un rebot al següent grup fins que algú 

l’encerti). 

- Si encerten les preguntes i passen de fase. 

Guanya l’equip que completa el cicle abans. 

● Gestió d’aula: els alumnes s’agruparan en els equips en els quals han treballat 

la UD, al voltant d’un espai central on situarem el taulell. Hauran d’escollir un 

portaveu, un responsable de les peces de colors, un altre del dau i un secretari 

(per escriure a la pissarra quan calgui). Aquest taulell i les preguntes les 

manipularà el professor (pot escollir un assistent si veu que algú no està 

gaudint o aprofitant el joc). Seria ideal que cada equip portes el seu dau. 

 

● Atenció a la diversitat: esperem que els membres dels equips es donin suport 

entre ells, compensant la diversitat. Les preguntes tenen nivells variats i 

algunes poden proposar diferents expressions per la resposta o anar 

acompanyades de bastides. 

 

● Avaluació i regulació: aquesta és una activitat d’avaluació (20% per cada 

equip). Si no s’impliquen, els hi proposarem fer un examen en lloc del joc. 
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● Materials i recursos: mural seleccionat pels alumnes, pissarra, guixos, daus, 

peces de colors, bateria de preguntes. 
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8. CRITERIS GENERALS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Els grups amb els quals treballarem són dues classes de 1r d’ESO, d’aproximadament 

23 alumnes cadascuna. En total, tenim tres alumnes disruptius, quatre amb 

necessitats especials (dos TDAH), dos absentistes y pràcticament un 30% sense les 

competències bàsiques de Primària. Amb aquest context, hem tractat d’oferir diverses 

possibilitats per atendre la diversitat: 

• Tota la UD està dissenyada per treballar-la en equips heterogenis d’uns quatre 

alumnes. La intenció és no només proporcionar un mecanisme de regulació 

recíproca, sinó també utilitzar el treball cooperatiu com a estratègia 

metodològica fonamental que ajudi als alumnes a assolir les competències 

bàsiques del currículum. 

• Moltes de les activitats permeten el suport amb diferents bastides, més o 

menys desenvolupades, oferint la possibilitat de multinivellar-les. El professor 

pot recórrer a més o menys d’aquests suports, segons la resposta de l’alumnat. 

Per altra banda, el treball en equip també proporciona un espai per acollir la 

diversitat de capacitats i d’interessos dels alumnes, mitjançant l’adopció de 

diferents rols. 

• Les activitats proposades són prou diverses (jocs, problemes, experiències 

pràctiques, pluges d’idees, exposició de murals, anàlisi de textos…) per a 

proporcionar un espai de treball acord a l’estil de cada alumne en algun 

moment. 
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9. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ 

S’avaluarà, fins al 25% de la nota, l’esforç individual, recollint la llibreta i comprovant 

que conté totes les activitats proposades. Si n’hi hagués errors de concepte, s’indicaria 

en la llibreta per revisió i es tindrien en compte per modificar les sessions posterior, si 

fos necessari. Les activitats avaluables segons aquest sistema són: 

- KPSI.  

- Dibuixos, petits esquemes i definicions treballades a classe. 

- Mapes conceptuals. 

- Mesures d’estalvi d’aigua. 

Es pot consultar la taula d’avaluació a l’annex IX. 

Per altra banda, un 75% de la nota correspondrà al treball en grup. Aquesta nota la 

rebran per grup (un grup de quatre rebrà com màxim 30 punts) i després la repartiran 

de manera justificada. No entregar omplertes les fitxes del POE penalitzarà (10 punts), 

i fer el millor mural serà premiat (5 punts): 

➢ el treball en equip (25%), mitjançant la informació que es recollirà utilitzant  

taules d’observació (veure annex VIII). Puntualment es pot demanar a algun 

membre del grup que ens mostri el seu mapa conceptual i considerar-lo per 

l’avaluació del grup. 

➢ les produccions (30%) es valoraran com s’indica a continuació: 

○ El mural cicle de l’aigua (10%): els mateixos alumnes ordenaran els 

murals i el més valorat s’utilitzarà com a taulell de joc.  

○ El mural de l’atmosfera (10%): es farà una coavaluació guiada per una 

rúbrica (veure annex X). Els alumnes tindran a la seva disposició la 

rúbrica des que comencin a preparar els pòsters. A més, el dia de les 

exposicions hauran d’omplir, amb les seves valoracions, unes taules. 

Cada grup omplirà una per cada una de les exposicions que vegin 

(veure annex X). 

○ El resum de text (10%): es recollirà el resum realitzat durant la sessió V 

i es valorarà tenint en compte la mateixa taula d’observació emprada 

per avaluar el treball individual (veure l’annex IX). 

➢ el resultat del joc final (20%) 
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10. CONNEXIÓ AMB ALTRES MATÈRIES. 

• Veuran temes relacionats en l’assignatura de Geografia de 1r d’ESO (sabem que 

ja han vist climogrames i geosfera). 

• L’escorça terrestre de la Terra: mars, oceans i continents. Les formes del relleu. 

• La Terra, un planeta del sistema solar. L’atmosfera i la meteorologia. Elements i 

factors del clima. La hidrografia. 

• Els problemes mediambientals globals més destacats. Energia i canvi climàtic: 

algunes de les zones més afectades. 

 

A més, es poden organitzar col·laboracions amb altres matèries, com: 

- Muntatge de maquetes, disseny de murals amb Audiovisual i Plàstica. 

- Campanyes de conscienciació amb Tecnologia. 

- Lectura cooperativa de textos amb Llengües. 
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11. ANNEX DE MATERIALS DIDÀCTICS 

11.1. ANNEX I: KPSI 

 No sé res Sé una mica 
Podria explicar-

ho a un company 

Com i on apareix l'aigua a la Terra    

Propietats de l'aigua    

Cicle de l'aigua    

Per què ens serveix l'aigua    

Depuració i potabilització de l'aigua    

Com i de què està feta l'atmosfera    

Funcions de l'atmosfera    

Meteorologia i aparells de mesura     

Els núvols    

Contaminació de la hidrosfera i de 
l'atmosfera 

   

 
 

11.2. ANNEX II: Contextualització de l’activitat 

Fa uns anys que en Manel té problemes amb el seu hort. Cada any plou menys i més 

tard i a l’estiu el sòl s’asseca del tot. Diu l’avi Manel que quan ell era jove, les coses no 

anaven igual. Li tallen l’aigua, ja que s’ha de fer servir per abastir la ciutat de 

Barcelona. Abans utilitzava l’aigua del seu pou, però li han comunicat que està 

contaminada. L’Ajuntament li ha proposat utilitzar aigua de la depuradora però no se’n 

refia. Si les coses segueixen així haurà de deixar de cultivar.  

Hi ha coses que l’avi Manel no entén, el podem ajudar? 

 

 

11.3. ANNEX III: Fitxes alumnes activitats POE hidrosfera i atmosfera. 
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Propietats de l’aigua I: 

L’aigua com a dissolvent 

 
 

 

 

1. L’aigua funciona com mitjà de transport en la naturalesa gràcies, molt sovint, a la 

seva capacitat de dissoldre altres substàncies. És clar que els rius estan formats 

per aigua, però també la sang, l’orina i la saba estan compostes majoritàriament 

per aigua. Quines de les següents substàncies penses que transporten?: 

 

 
Oxigen gasós (O2) 

 
Nutrients 

 
Sals 

 
Diòxid de carboni gasos (CO2) 

 
Substàncies de rebuig 

 
Altres, indica’ls:  _______________________________________ 

 

2. Aquesta propietat també té efectes en les roques. Què creus que és capaç de fer 

l’aigua sobre el paisatge? Com? Posa tres exemples: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Penses que aquesta capacitat de l’aigua per dissoldre substàncies es pot veure 

modificada per alguna condició? Marca el que penses que és correcte: 

 

 

l’aigua calenta és capaç de dissoldre millor altres substàncies 
 

 

l’aigua freda és capaç de dissoldre millor altres substàncies 
 

 

l’aigua és capaç de dissoldre igual de bé altres substàncies ja sigui 
freda o calenta 
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1. Si escalfes al mateix temps i de la mateixa manera aigua i una altra substància, 

per exemple oli, quan paris d’escalfar la temperatura de l’aigua serà: 

 

 
Major que de la de l’oli 

 
Igual que la de l’oli 

 
Menor que la del oli  

 

Per què creus això? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Intenta pensar en com varia la temperatura en les ciutats costaneres i en les 

d’interior. La presència d’aigua fa més o menys fàcil el canvi de temperatura? 

Completa la taula per pensar-ne: 

 

Temperatures al 18/01/17 Barcelona Lleida 

Màximes 9,9ºC 5ºC 

Mínimes 2,8ºC -7,7ºC 

Diferència   

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Propietats de l’aigua II: 

L’aigua com a regulador tèrmic 
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Propietats de l’aigua III: 

Substància adherent  

 
 

 

 

1. Com trauries l’aigua d’un got sense tocar ni l’aigua ni el got? Descriu la teva 

proposta.  Disposes de:  

● Tres gots amb aigua de diferents colors 

● Paper per eixugar-se. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Els mamífers tenim un cor que s’encarrega de moure la sang per tot el cos. Com 

ho fan les plantes llavors per fer pujar la saba fins a les seves fulles?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Dibuixa una planta i assenyala per on absorbeix l’aigua i per on la perd: 
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Propietats de l’aigua IV: 

L’aigua es dilata quan es 

congela  

 

 

 

 

1. Si congelem una ampolla d’aigua, el volum que ocuparà el líquid serà: 

 

 
Major 

 
Igual, és la mateixa quantitat d’aigua  

 
Menor 

 

2. Per què creus això? La temperatura modifica la mida dels objectes?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Com podem saber si una substància és més densa que una altra? Definiu la 

vostra idea de “densitat” i marqueu amb una creu qui creieu que és més dens en 

les següents parelles:  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 
1 kg de ferro         o 

 
1 kg de palla 

 
Oli a 100ºC          o 

 
Oli a 20ºC 

 
Oli                         o 

 
Aigua 

 
Vapor d’aigua o 

 
Aigua líquida 

 
Aigua líquida o 

 
Aigua sòlida 
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Propietats de l’atmosfera: 

La humitat de l’aire 

 
 

 

1. L’aigua en una piscina pot estar aproximadament a 28ºC. Creus que l’aigua 

s’evapora?  

 

 
Sí 

 
No 

 

Per què creus això? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Es veu el vapor d’aigua? Raona la teva resposta 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. En col·locar un bloc de gel sobre un pot amb aigua temperada es forma un 

núvol. Dibuixa’l i indica on trobem l’aigua líquida i el vapor d’aigua. 
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Propietats de l’atmosfera: 

El pes de l’aire 

 
 

 

1. Creieu que l’aire pesa? Penseu com ho podríeu demostrar amb el material del 

qual disposeu: 

● dos globus 

● una barreta de plàstic 

● corda 

 

2. Indiqueu si esteu d’acord amb aquestes afirmacions i tracteu de justificar la 

resposta: 

 

L’aire pesa més quan és 
fred... 

Si Perquè... 

No 

L’aire tendeix a pujar 
quan és calent... 

Si Perquè... 

No 

L’aire pesa sempre el 
mateix... 

Si Perquè... 

No 

La composició de l’aire 
pot canviar, i per tant el 
seu pes també... 

Si Perquè... 

No 

 

3. Què indiquen les línies en el 

següent mapa? 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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Propietats de l’atmosfera: 

El vent 

 
 

 

1. Proposeu una definició de “vent”: 

 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2.  Com creieu que es genera el vent? 

 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Relacioneu amb fletxes les propietats de l’aire i la seva temperatura: 

 

                    És menys dens         

Conté més vapor d’aigua 

        És més dens        

                                            

Pesa més                            AIRE CALENT            AIRE FRED                          Puja 

 

S’enfonsa                Forma núvols 

                    

                 Pesa menys                           Conté menys vapor d’aigua 

 

 

5. Farem la següent experiència: dins d’un recipient transparent, escalfarem l’aire 

d’un costat i refredarem el de l’altre. Veurem com es mou l’aire gràcies al fum 

d’una barreta d’encens. Cap a on es mourà l’aire de la zona més baixa? Què hem 

generat, llavors? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Propietats de l’atmosfera: 

La força de la pressió 

atmosfèrica 

 

 

 

1. Podem notar la pressió atmosfèrica? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Pot la pressió atmosfèrica moure alguna cosa? O no té prou força? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Teniu una espelma enmig d’un plat amb aigua. Cobriu-la amb un got i anoteu 

l’alçada de l’aigua sobre el got. Si enceneu l’espelma, la cobriu amb el got i 

espereu una mica, què passarà? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per què creieu això? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

l’espelma i el nivell d’aigua es mantindran igual 

l’espelma s’apagarà i el nivell d’aigua es mantindrà igual 

l’espelma s’apagarà i el nivell d’aigua baixarà  

l’espelma s’apagarà i el nivell d’aigua pujarà 

l’espelma continuarà encesa i el nivell d’aigua pujarà 

l’espelma continuarà encesa i el nivell d’aigua baixarà 
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11.4. ANNEX IV: Material professor POE’s hidrosfera i atmosfera 

 

POE hidrosfera: L’aigua com a dissolvent 

 
Materials:  

• Dos gots 

• Sal 

• Aigua freda 

• Aigua calenta 

• Dos culleretes 

 

Procediment: Posar la mateixa quantitat de sal en dos gots i afegir la mateixa 
quantitat d’aigua a cada got, calenta a un i freda a l’altre. Comparar com es 
produeix la dissolució en cada got. 

Explicació: l’aigua calenta és capaç de dissoldre més quantitat de sal, gràcies a la 
mobilitat més gran de les seves molècules (model cinètic molecular), facilitant la 
seva interacció amb el solut i el trencament dels enllaços que el mantenen com a 
un tot. 

 
 

POE hidrosfera: L’aigua com regulador tèrmic 

 
Materials:  

• Aigua 

• Oli 

• Dos tubs d’assaig 

• Una graella 

• Vas de precipitats o una olla 
(que pugui contenir la graella) 

• Una placa calefactora 

• Dos termòmetres 

 

Procediment: escalfar aigua en una olla o vas de precipitats  Introduir en aquesta 
aigua una graella que porti dos tubs d’assaig, un amb aigua i l’altre amb oli amb 
més o menys els mateixos volums. Mesurar com canvia la temperatura de l’aigua i 
de l’oli dels tubs (per exemple, als cinc i al cap de deu minuts). 

Explicació: l’aigua tarda més a escalfar-se i refredar-se gràcies als ponts 
d’hidrogen que es formen entre les seves molècules. Quan l’aigua està freda, cal 
molta energia per agitar les seves molècules perquè estan unides per aquests 
enllaços febles. Quan es refreda, per tant, necessita dissipar més energia per 
tornar a l’estat original. 
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POE hidrosfera: L’aigua com a substància adherent 

 

Materials: 

Experiència 1: 

• Recipients transparents 

• Aigua acolorida amb pintura, 
aquarel·la, colorant alimentari... 

• Paper de cuina o de filtre 
 

Experiència 2: 

• Moneda 

• Aigua 

• Comptagotes 
  

 
 

 

Procediment: 

Experiència 1:  Primer tenyim l’aigua del recipient i després introduïm el paper de 
cuina formant un cordó. En pocs segons, es pot observar com l’aigua puja i tenyeix 
el paper. 
  
Experiència 2:  Sobre una moneda, per exemple, deixem anar a poc a poc gotes 
d’aigua i observem com es va formant una bombolla. 

Explicació: novament, són els ponts d’hidrogen el que expliquen aquesta 
“cohesió” entre les molècules d’aigua. 

 
 

POE hidrosfera: L’aigua es dilata quan es congela 

 
Materials:  

• dues ampolles d’aigua amb el 
precinte de seguretat, una 
congelada i l’altra no 

 

Procediment: comparar el volum ocupat per l’aigua en dues ampolles sense obrir, 
una a temperatura ambient i l’altra congelada. 

Explicació: les molècules d’aigua s’ordenen en congelar-se, formant una 
estructura cristal·lina que deixa més espai entre les molècules que quan es mouen 
lliurement, en estat líquid. 
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POE atmosfera: El pes de l’aire 

 
Materials: 

• Regle  

• Fil  

• Un parell de globus  

 

Procediment: agafar dos globus i Inflar un. Lligar cada globus a un fil i cada fil, a 
un extrem d’un regle. Posar el centre del regle sobre un punt de suport, de manera 
que es pugui comparar el pes del globus ple d’aire i el globus buit. 

Explicació: l’aire és una mescla de diferents substàncies i per tant, té un pes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POE atmosfera: La humitat de l’aire 

 
Materials: 

• Recipient amb aigua calenta 

• Safata metàl·lica 

• Gel 

• Il·luminació lateral (mòbil) 

 

Procediment: omplir un recipient (una font, per exemple) amb aigua temperada o 
calenta. Apropar, a uns quinze o vint centímetres de la superfície de l’aigua, una 
safata plena de gel. Observar com es forma un núvol entre l’aigua i la safata. Pot 
servir d’ajuda una font d’il·luminació lateral. 

Explicació: l’aire conté sempre una certa quantitat de vapor d’aigua que varia en 
funció de les condicions de pressió i temperatura. Si refredem l’aire humit, una part 
del vapor que conté es condensarà, formant un núvol. 
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POE atmosfera: El vent 

 
Materials: 

• Barreta d’encens 

• Suport per la barreta 

• Got amb aigua calenta 

• Got amb gel 

• Contenidor transparent, tipus 
peixera o hivernacle petit 

• Il·luminació lateral (mòbil) 

• Encenedor 

 

Procediment: posar un got amb gel en un extrem de l’hivernacle. En l’altre, posar 
el got amb aigua calenta i la barreta d’encens encesa. Tancar l’hivernacle amb 
cura, col·locar un fons negre i donar un parell de minuts perquè s’estableixi la 
circulació. Posar un focus de llum lateral i observar com es mou el fum. 

Explicació: l’aire calent, menys dens, puja, generant una pressió negativa que 
ocupa l’aire fred, que s’enfonsa. Això genera una cèl·lula convectiva. 

 
 

POE atmosfera: La pressió atmosfèrica 

 
Materials: 

• Safata amb aigua  

• Espelma i llumins 

• Got  

• Retolador permanent 

 
 

 

Procediment: omplir una safata amb un dit d’aigua i col·locar l’espelma. Posar el 
got a sobre de l’espelma i marcar amb una línia el nivell d’aigua. Encendre 
l’espelma i col·locar el got  invertit a sobre amb cura. Observar com puja el nivell 
d’aigua.  

Explicació: Amb l'espelma encesa l'aire de l'interior del got s'escalfa. Quan 
s'esgota l'oxigen, l'espelma s'apaga, l'aire es refreda i la pressió disminueix. La 
pressió atmosfèrica exterior és superior a la pressió en l'interior del got fent entrar 
l'aigua. 
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11.5. ANNEX V: Text depuració i potabilització de l’aigua 

 
 

CONTAMINACIÓ I TIPUS D’USOS 
 

 

En un diari local es va publicar aquesta informació: 

«El riu Anoia ha estat un dels rius més contaminats de Catalunya. Les dades de 1979 

feien referència a l’abocament a l’Anoia de quatre tones diàries de substàncies 

químiques i orgàniques, provinents sobretot de granges, indústries i ús urbà. 

Una descripció molt realista del nostre riu, feta als anys setanta del segle passat, era la 

d’una claveguera a cel obert amb una pudor insuportable, on els pagesos, les 

indústries i els vilanovins es veien amb el dret d’abocar-hi tot tipus de residus: adobs, 

pesticides, purins, compostos de mercuri i plom, olis, detergents i residus fecals. 

 

  

Contaminació agrícola i ramadera al riu 

Anoia 
Peix mort al riu Anoia 

 

Es distingeixen tres tipus de contaminació en funció de l’ús que se'n fa de l’aigua: 

● La contaminació agrícola i ramadera. Els adobs i els pesticides contenen 

algunes substàncies tòxiques per al medi ambient; l’aigua del reg i la pluja 

arrosseguen moltes d’aquestes substàncies als rius i als aqüífers. A les 

granges, el problema principal, són els purins, els excrements dels animals, ja 

que també contaminen les aigües i els aqüífers. 

● La contaminació industrial. Els principals contaminants són els metalls 

pesants (com el mercuri i el plom), els olis, el petroli i els seus derivats. Un altre 

tipus de contaminació és l’ús de l’aigua com a refrigerant, com a les centrals 

nuclears. En aquest cas, l’aigua que retorna al riu ho fa a una temperatura 

superior a la normal (contaminació tèrmica), provocant la mort de moltes 

espècies aquàtiques. 

● La contaminació per l’ús domèstic. Les aigües residuals urbanes contenen 

detergents i molta quantitat de matèria orgànica que prové dels residus fecals. 

La matèria orgànica afavoreix el creixement dels microorganismes, que a la 

vegada consumeixen l’oxigen de l’aigua i perjudiquen el desenvolupament i la 

supervivència d’altres espècies. 

http://construim.cruilla.cat/demos/bioigeo-1eso/recursosinteractivos/unidad_modelo_cruilla/index.html#09ad0257ac0cc037aabaa53c7410a3d4
http://construim.cruilla.cat/demos/bioigeo-1eso/recursosinteractivos/unidad_modelo_cruilla/index.html#55b5ec54431ee634c08276329929c8b5
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AIGUA POTABLE 

 

 

 

L’aigua dels rius, els llacs, els embassaments i els pous se sotmet a una sèrie de 

processos perquè sigui potable, és a dir, apta per a tot tipus de consum humà (beure, 

rentar-se, regar, etc.) pel consum animal i per al reg. Aquest procés fa que quedi lliure 

de microorganismes i substàncies nocives. 

Hi ha molts països on part de la població no té accés a l’aigua potable. Aquesta 

situació és habitual a les zones més pobres del planeta, on viu gent amb pocs 

recursos econòmics. Els factors més importants que determinen la quantitat d’aigua 

disponible en una regió són la pluviositat, la quantitat de persones que hi viuen i els 

usos que se’n facin. També cal tenir en compte la qualitat de l’aigua, ja que utilitzar 

aigües no potables pot causar moltes malalties. 

 

El procés de potabilització de l’aigua segueix els passos següents: 

1. L’aigua emmagatzemada o dels rius arriba a la planta potabilitzadora. 

2. L’aigua es filtra per eliminar-ne les partícules sòlides en suspensió. 

3. S’hi afegeixen productes, com el clor, per eliminar-ne els microorganismes. 

4. L’aigua potable s’emmagatzema en tancs de distribució. 

5. L’aigua potable es distribueix a les llars a través de la xarxa de distribució.  

6. Allà on els abocaments de contaminants són més grans i nombrosos, les 

aigües no tenen prou capacitat d’autodepurar-se. En aquest cas, per evitar 

contaminar els rius i el mar, cal tractar prèviament les aigües contaminades en 

unes instal·lacions anomenades depuradores.  

 

 
Extret de http://quadradonatural.com/1eso/U4Hidrosfera/Hidrosfera.php 
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DEPURACIÓ DE L’AIGUA 

 

 

Les depuradores són les instal·lacions clau en el procés de sanejament i neteja de les 

aigües residuals que es recullen a través de la xarxa de clavegueram. 

A les depuradores es realitzen tractaments com la eliminació dels sòlids per 

aconseguir que l’aigua sigui més transparent i la eliminació la matèria orgànica dissolta 

amb l’ajuda de microorganismes. Els sòlids retirats a la primera decantació (procés 

amb qual van caient al fons d'un dipòsit on s'han deixat reposar) i els microorganismes 

decantats es denominen "fangs". Aquests reben un tractament perquè es puguin 

utilitzar a l'agricultura o com a combustible en cimenteres, de manera que tot sigui 

aprofitable. Com a resultat s'obté aigua depurada, que es pot abocar al medi sense 

produir-hi afeccions negatives o reutilitzar-la si es realitza un tractament addicional.El 

procés de depuració de l’aigua segueix els passos següents: 

• En primer lloc, fem passar l’aigua per una reixa de 10 centímetres entre barrots i 

els residus que es separen són els sòlids més grans de 10 centímetres. 

• Després, l’aigua passa per una reixa de 6 mil·límetres entre barrots i els residus 

que es separen són els sòlids entre 6 mil·límetres i 10 centímetres. 

• A continuació, es deixa reposar varies hores. Així, la sorra i tot el que pesa més 

que l’aigua cau a terra. A més, el greix puja i sura. D’aquesta manera es poden 

treure residus orgànics, com partícules en suspensió i olis, i part dels 

microorganismes.  

• El reactor biològic: en algunes depuradores també es fa un tractament anomenat 

digestió anaeròbia (on els microorganismes metabolitzen la matèria orgànica 

sense presència d'oxigen) que té la característica de produir gas metà. Aquest 

biogàs és un combustible amb el qual, conjuntament amb gas natural, s'obté 

energia i calor.  

 
Extret de http://quadradonatural.com/1eso/U4Hidrosfera/Hidrosfera.php 

http://quadradonatural.com/1eso/U4Hidrosfera/Hidrosfera.php
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11.6. ANNEX VI: Mapes conceptuals de síntesi 
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11.8 Dinàmica TIC sobre conceptes del cicle de l’aigua. 

Activitat preparada amb la plataforma ILDE on els alumnes han de seleccionar l’opció 

correcta del desplegable.  

 

En la següent activitat, que consisteix en una piràmide preparada amb l’ILDE, 

l’alumnat haurà de contestar a preguntes com: 

 

i  es treballarà la següent animació del cicle de l’aigua: 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/imatges/cicle_aigua.swf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/imatges/cicle_aigua.swf
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11.7. ANNEX VII: Bastides per la realització de murals pautats de l’atmosfera 
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11.8. ANNEX VIII: Preguntes pel joc d’avaluació 

➢ Per evaporar-se: perd torn si treu un 1 en un dau  En aquest cas els ha tocat 

ser part d’un corrent fred que s’enfonsa i triga molt a tornar a la superfície.   

• D’on més pot venir la humitat de l’aire?  

- evaporació del mar 

- evaporació dels llacs 

- evaporació dels glaciars 

- evapotranspiració 

• L’aigua de mar conté sals dissoltes. D’on venen? 

• Què s’enfonsa sota què: 

- aigua freda/aigua calenta 

- aigua salada/aigua dolça 

• Canviarà més de pressa la temperatura a Tarragona o a Girona? 

• El gel que es forma al mar conté sal? 

• Sota el gel marí, n’hi ha aigua o més gel? 

• Si els peixos poden respirar sota l’aigua, és que hi ha oxigen. Com es troba 

aquest oxigen? 

• D’on es diu que pot venir l’aigua de la Terra? 

• Per què no s’omple el mar amb l’aigua dels rius? 

 

➢ Per precipitar: perd torn si treu un 1 en un dau  En aquest precipita com a neu 

en una glacera i triga molt a desfer-se.   

• Per què es formen els núvols a una determinada alçada? 

• Quin és el contaminant que fa que la Terra s’escalfi? 

• Quina és la funció de la capa d'ozó? 

• Què pot passar a les ciutats costaneres si el gel dels Pols es desfà? 

• Amb quin instrument puc mesurar el vent?  

- la pluja?  

- la pressió? 

• Quins són els principals components de l’atmosfera? 

• Dibuixa un tipus de núvol a la pissarra (els diferents equips no es poden 

repetir). 

• Per què necessitem els gasos responsables de l’efecte hivernacle? 

• Per què la pressió atmosfèrica disminueix amb l’alçada? 

• Cap a on es desplacen les masses d’aire calent? 

• La pressió atmosfèrica és major quan l’aire està fred o calent? 

• Mira aquest mapa del temps (un on es vegi un front). Cap a on bufarà el 

vent? 

 

➢ Per anar al mar: perd torn si treu un 1 en un dau  En aquest cas triga més a 

arribar al mar.  

• Esmenta paisatges que hagin estat modelats per l’aigua 

- vall  

- penya-segat 

- cova 

• Esmenta un contaminant que puguin arribar a l’aigua en el seu pas per les 
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nostres llars.  

-  matèria orgànica 

-  sabó 

-  productes químics 

• Què vol dir que l’aigua sigui potable?  

• Quins usos té l’aigua? 

• Una aigua utilitzada per una fàbrica pot anar directament al riu? 

• Què pot passar si tot el gel de les glaceres es desfà? 

• Quin requisit ha de tenir l’aigua per poder beure-la? 

• Quin tipus d’aigua arriba a les nostres aixetes? 

• Què s’ha de fer amb l’aigua després d’utilitzar-la i abans d’abocar-la al riu o 

al mar? 

• Què és l’escolament? 

• On podem trobar glaceres? 

 

11.9. ANNEX IX: Taules d’observació del treball en equip 

 
Grup 

Sessió: _________________ 1 2 3 4 5 6 

No exclouen a ningú       

S’escolten els uns als altres       

S’ajuden entre ells       

S’organitzen       

Estan centrats en el treball       

Compleixen els terminis       

 

11.10. ANNEX X: Taula per valorar el treball individual i el resultat de la lectura 
cooperativa. 

 
No/Res 

/Mai 

Poc 
/Escàs 
/Pobre 

Suficient 
/Just 

Bastant 
/Correcte 

Molt 
/Sempre 

/Excel·lent 

El treball toca tots els punts més 

importants. (2 punts) 

     

El treball és clar, entenedor i 

equilibrat (ni molt extens ni 

massa sintètic). (4 punts) 

     

El treball no conté errors de 

concepte. Les propostes són 

raonades. (4 punts) 
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11.11. ANNEX XI: Rúbrica i taula per l’avaluació de la presentació oral 

 INEXPERT APRENENT AVANÇAT EXPERT 

Salutació 

No saluden ni es presenten i comencen 
directament l'exposició. 

Senzillament saluden i sense 
presentar-se comencen l'exposició. 

Saluden i es presenten de forma 
col·loquial i inicia l'exposició. 

Saluden i presenten formalment a  tots 
els membres del grup. Diuen el títol i 
inicien l'exposició. 

0 punts 0,4 punts 0,7 punts 1 punt 

Gestos 
 

No utilitzen gestos per facilitar la 
comprensió del que expliquen.  
No miren als companys al parlar. 
 

Utilitzen alguns gestos per facilitar 
la comprensió del que expliquen 
només en algú moment.  
Miren molt poc als companys. 

De vegades no utilitzen gestos per 
facilitar la comprensió del que 
expliquen. Miren a algun company. 

Els seus gestos faciliten la comprensió 
del que explica. Miren a tothom quan 
parlen. 

0 punts 0,4 punts 0,7 punts 1 punt 

Veu i 
discurs 

 

El seu discurs és del tot confús, poc 
entenedor i costa seguir-lo. No s’escolta el 
que diuen, i s’interrompen, dubten, es 
repeteixen. 

Costa sentir el que diuen. De tant 
en tant s’interrompen, dubten i es 
repeteixen; el discurs és poc fluid. 

Es sent el que diuen gairebé tot el 
temps. El discurs és bastant fluid, 
però hi ha alguna interrupció i 
repetició. 

Es sent perfectament el que diuen. El seu 
discurs és fluid, àgil, sense interrupcions 
ni repeticions.  

0 punts 0,4 punts 0,7 punts 1 punt 

Explicació 
 

Es limiten a repetir frases del llibre. No 
responen bé a les preguntes.  
 

Costa entendre les seves 
explicacions i no ens ajuden a fer-
ho. No responen bé a algunes 
preguntes. 

Quan costa entendre les seves 
explicacions, intenten solucionar-ho. 
Responen a les preguntes. 

Posen exemples o fan comparacions per 
fer-nos entendre el seu tema. Tenen 
respostes clares i entenedores per les 
preguntes.  

0 punts 1,2 punts 2,1 punts 3 punts 

Mural 
 

Falten coses. No es veu bé el contingut, 
és incorrecte o no és el que toca. 

Falten coses, però les que hi són 
no tenen massa errors. 

Està complet i sense errors greus. 
 

Està complet i sense errors. Tot es veu 
bé, i és visualment atractiu. 

0 punts 0,8 punts 1,4 punts 2 punts 

Adaptat del Banc de rúbriques del SIGurb (https://sites.google.com/site/rubriquesgurb/) i de l’Institut Égara 
(https://sites.google.com/site/institutegarainnova/home/grup-lingua/l-exposicio-oral-a-l-eso). 

https://sites.google.com/site/rubriquesgurb/
https://sites.google.com/site/institutegarainnova/home/grup-lingua/l-exposicio-oral-a-l-eso)
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Taula per recollir l’avaluació dels companys: 

 

Grup avaluador: Puntuació total: 

Grup avaluat:  INEXPERT APRENENT AVANÇAT EXPERT 

Salutació     

Gestos     

Veu i discurs     

Explicació     

Mural     

 
11.12. ANNEX XII: Fitxa per repartir de manera justificada els punts per equips 

  

Grup: Punts rebuts: Data: 

Component: 
Punts 

assignats 
Accepta? Per què Signatura 

     

     

     

     


