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1. Cicle, nivell, matèria i títol 

2n cicle d'ESO: 3r d’ESO. 

Assignatura: Ciències naturals. 

Tema: La reproducció humana. 

Títol: El fòrum de reproducció humana. 

2. Introducció 

La present unitat didàctica pretén tractar la reproducció humana i la sexualitat. Per fer-
ho, treballarem amb l’aprenentatge basat en problemes (ABP) com a metodologia 
didàctica i creant un fòrum com a context d’aprenentatge. En aquest fòrum es 
plantegen sis casos relacionats amb la reproducció i la sexualitat a través 
d’adolescents que escriuen allà les seves preocupacions (redactats pel docent). La 
idea principal és que l’alumne/a pugui donar resposta o solucions a aquestes 
preocupacions. 

La pretensió amb la que iniciem aquesta unitat didàctica és proporcionar als nostres 
alumnes habilitats per adquirir una actitud crítica davant una situació semblant a les 
del món natural i promoure la responsabilitat d’un aprenentatge propi mitjançant un 
treball cooperatiu, ja que la combinació de tabús i la falta d’informació sòlida dificulten 
l’accés a una correcta educació sexual en la majoria dels adolescents. Per aquest 
motiu, el que es vol proporcionar als alumnes la base i el coneixement per entendre la 
seva pròpia sexualitat i respectar la dels altres, educar-los sobre salut i higiene sexual, 
així com també conèixer diferents mètodes anticonceptius i tenir un coneixement 
general sobre les tècniques de reproducció assistida. En definitiva, el que es pretén és 
preparar-los i conscienciar-los perquè siguin capaços de mantenir relacions sexuals 
responsables.   

Per tant, els trenta alumnes del grup de 3r d’ESO treballaran de forma cooperativa en 
grups de cinc i hauran de treballar un dels sis casos. Aquests grups es van formar 
seguint les preferències dels alumnes per cada tema a tractar en base a les respostes 
d’un qüestionari plantejat al final de la nostra fase d’observació. A banda d’això, també 
s’ha tingut en compte la diversitat de l’alumnat en la formació dels grups. Dins de cada 
grup, cada alumne/a de manera justificada escollirà un rol. Així, ens assegurem que 
tots tenen una funció dins el grup i promovem el treball cooperatiu. Per altra banda, 
cada grup ha de deixar un registre del seu progrés, realitzar un mapa conceptual dels 
conceptes clau del seu cas i crear un document compartit amb els altres grups per 
compartir-ne la informació. A més, per treballar en un clima d’aula adequat, els 
mateixos alumnes han establert unes normes a tenir en compte en el treball en equip 
mitjançant una activitat d’apropiació de normes guiada pels professors. Paral·lelament 
a la resposta del cas, els/les alumnes realitzaran una tasca individual d’aplicació que 
tractarà tots els aspectes del tema. 

Una de les principals limitacions que podem tenir és l’accés a internet. El treball i la 
recerca requereixen d’accés a tota la informació necessària i per tant, si un dia la xarxa 
del centre no funciona correctament pot suposar un problema. Una possible solució 
pot ser fer una posada en comú del progrés de treball en els diferents grups, creant en 
alguns punts un debat entorn a temes com l’avortament, l’adopció o les tècniques de 
reproducció assistida. Una altra limitació pot ser el coneixement i/o avenç dels 
alumnes. Per això el docent ha d’estar molt atent als diferents grups i prestar suport a 
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aquells que ho necessitin. Per últim, cal recordar que alguns d’aquests/es alumnes 
potser no tornen a tractar aquests temes i és molt important tractar-los amb profunditat 
per garantir que els/les alumnes puguin gaudir i desenvolupar la seva sexualitat de 
forma segura i plena.  

L’avaluació serà continua valorant la participació al treball en equip i l’ús de les 
targetes amb l’ajuda d’una rúbrica, que representarà un 20% de la nota global. Aquest 
seguiment també es durà a terme amb el lliurament de les actes de seguiment, que 
representen un 15%. Els/les alumnes valoraran el treball dels companys en una 
rúbrica de co-avaluació que comptarà també un 15%. L’exposició del producte final 
serà avaluada pel docent i constituirà un 40% de la nota global. Per últim, la tasca 
individual tindrà un valor del 10% dins la nota final. 

Com a producte final es demana principalment una contestació a la persona del cas 
assignat. El format de presentació d’aquesta resposta és completament lliure, però ha 
d’incloure l’explicació del cas i dels diferents conceptes clau, una resposta justificada al 
problema i la font bibliogràfica consultada. 

3. Context  

Context d’aprenentatge 

A partir d’un fòrum social (creat pels docents), se’ls presentarà als alumnes 6 casos 
diferents. En cada cas hi ha una persona diferent que explica la seva situació personal 
i ens demana ajuda per a resoldre un problema seu o per obtenir més informació sobre 
un tema determinat. Tots els casos es relacionen amb l’àmbit de la reproducció 
humana.  

Context d’aplicació  

A partir dels casos, que plantegen una pregunta de caràcter obert, mitjançant la 
metodologia ABP, els/les alumnes treballaran en grup per donar una resposta a la 
persona del cas assignat. El format de presentació d’aquesta resposta se'ls hi planteja 
com una opció totalment oberta, és a dir, poden elaborar un vídeo, una presentació, 
una infografia, etc.  

4. Treball per competències  

4.1 Competències transversals: 

• Competències comunicatives: Elaboració de normes de treball en grup 
mitjançant una activitat d'apropiació de normes (sessió 1). A més, es posen de 
manifest les competències comunicatives en el treball en grup que realitzen 
els/les alumnes per donar resposta al cas assignat (sessions 2-3-4), 
realització de les actes (sessions 2-3-4) que determinen el seguiment del 
grup, presentació del producte final realitzat davant la resta de la classe 
(sessions 5-6) i posterior posada en comú de tots els aspectes treballats 
(sessió 7). També es treballa la comunicació en entorns virtuals segurs 
mitjançant la creació d’un Google Drive compartit entre els grups de treball per 
posar en comú la informació. Per altra banda, apareixen en aquesta 
competència els següents continguts clau digitals: 
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o CCD9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i 
processament de dades numèriques 

o CCD26. Entorns virtuals segurs 

• Competència digital: (sessions 2,3 i 4).  L’ús de les TIC es posa de manifest en 
la recerca de la informació bàsica per la metodologia de treball i també en 
l'ús d'entorns virtuals (creació d’un Google Drive compartit) i per la 

presentació del producte final.  

o Competència 2: Utilitzar les aplicacions d'edició de textos, 
presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per la 
producció de documents: Elaboració del producte final. Es treballa 
aquí els següents continguts clau: 

▪ CC3. Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat.  
▪ CC4. Conceptes bàsics del sistema operatiu.  
▪ CC9. Eines d’edició de documents de text, presentacions 

multimèdia i processament de dades numèriques. 

o Competència 3: Utilitzar les aplicacions bàsiques d'edició d'imatge fixa, 
so i imatge en moviments per a produccions de documents digitals: 
Realització d'un vídeo en el cas que el format de presentació sigui 
aquest i/o elaboració del producte final. Es treballen aquí els següents 
continguts clau: 

▪ CC1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius.  
▪ CC3. Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat.  
▪ CC4. Conceptes bàsics del sistema operatiu.  
▪ CC10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo 

o Competència 4: Cercar, contrastar i seleccionar informació digital 
adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i 
mitjans digitals: Recerca d'una proposta al problema del cas assignat. 
Es treballen aquí els següents continguts clau: 

▪ CC11. Funcionalitats dels navegadors.  
▪ CC12. Cercadors: tipus de cerca i planificació.  
▪ CC13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració. 

o Competència 7: Participar en entorns de comunicació interpersonal i 
publicacions virtuals per compartir informació: Construcció d'un 
glossari en un arxiu on-line: Creació d'un compte drive compartit. Es 
treballen aquí els següents continguts clau:  

▪ CC9. Eines d’edició de documents de text, presentacions 
multimèdia i processament de dades numèriques. 

▪ CC16. Tractament de la informació. 

o Competència 8: Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns 
virtuals de treball col·laboratiu: Creació d'un compte drive compartit. Es 
treballen aquí els següents continguts clau:  

▪ CC9. Eines d’edició de documents de text, presentacions 
multimèdia i processament de dades numèriques  

▪ CC22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 
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▪ CC26. Entorns virtuals segurs 

• Competències personal i social: A nivell personal els/les alumnes hauran de 
gestionar el seu propi temps i també saber autoregular el seu procés 
d'aprenentatge. Aquestes habilitats es solapen amb la competència en gestió 
de la informació, ja que aquesta gestió del temps i autoregulació s'ha de veure 
reflectida en aquest àmbit. Paral·lelament, els/les alumnes aprendran a 
construir una opinió crítica sobre els problemes actuals de la societat, com 
són la salut, la sexualitat i tots els problemes relacionats, mostrant una actitud 
oberta i crítica i sentint-se lliures per valorar críticament el treball propi i aliè. 
Aquestes competències s'adquiriran principalment durant el desenvolupament 
del treball en grup. En el repartiment de responsabilitats, a l’inici de l’ABP 
(sessió 2), l’alumne/a ha de ser capaç d’identificar els seus punts forts i febles, 
ja que haurà de raonar el motiu de l’elecció de la seva responsabilitat. A més, 
el grup ha de prendre decisions de forma crítica, ha de ser capaç de treballar 
de forma cooperativa i valorar les diferents idees dels seus membres sempre 
actuant de forma empàtica i respectuosa. Cada membre del grup ha de 
mostrar actituds de responsabilitat i respecte pels altres, comprendre la 
realitat que l’envolta i proposar una solució que promogui hàbits de vida 
saludables de la persona del seu cas (totes les sessions). 

4.2 Competències de l’àmbit cientificotecnològic: 

Les següents competències es treballen en el procés d'investigació i de la realització 
del producte final que es demana per l’ABP (sessions 2, 3 i 4). 

• 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. En relació amb aquesta competència, es tracten també els 
següents continguts clau: 

o CC10. Model d’ésser viu  
o CC15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment 

experimental 
o CC30. Funció de reproducció. Malalties relacionades. Salut i higiene 

sexual. 

• Competència 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit 
individual i social, fonamentades en el coneixement de les estratègies de 
detecció i resposta del cos humà. En relació amb aquesta competència, es 
tracten també els següents continguts clau: 

o CC10. Model d’ésser viu 

• Competència 15. Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i reproducció 
humanes, a partir del coneixement científic, valorant les conseqüències de les 
conductes de risc. En relació amb aquesta competència, es tracten també els 
següents continguts clau: 

o CC10. Model d’ésser viu 
o CC30. Funció de reproducció. Malalties relacionades. Salut i higiene 

sexual. 
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Per altra banda, dins les competències de l’àmbit cientificotecnològic es treballen els 
continguts clau digitals següents: 

• CCD9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i 
processament de dades numèriques. 

• CCD13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració (cercadors web) 

• CCD26. Entorns virtuals segurs. 

5. Objectius d’aprenentatge  

Objectius curriculars: 

1. Reconèixer els òrgans dels aparells reproductors masculí i femení i descriure’n 
les seves funcions.  

2. Definir els esdeveniments fonamentals de la fecundació, l'embaràs i el part. 
3. Indicar les fases del cicle sexual femení. 
4. Descriure els principals intercanvis de substàncies que es porten a terme entre 

la mare i el fetus.  
5. Conèixer mesures per mantenir la salut i higiene sexual personal.    
6. Saber què són les malalties de transmissió sexual i com es transmeten. 
7. Identificar algunes de les principals malalties de transmissió sexual. 
8. Comparar els diferents mètodes anticonceptius. 
9. Tractar i plantejar algunes de les controvèrsies existents sobre l’avortament 

i les tècniques de reproducció assistida dins el context social actual. 
10. Aconsellar hàbits sexuals saludables. 

 
Cada grup de treball tractarà a fons els objectius pertinents al seu cas durant les 
sessions 2-3-4. Degut al fet de que es tracta de sis casos diferents, no tots els 
objectius són presents a cada cas o només hi són de forma parcial. No obstant, durant 
la síntesi i posada en comú dels diferents productes realitzats es tractaran tots. A més, 
s'inclouen tots a la tasca individual que han de presentar els/les alumnes.  
 

Objectius procedimentals:  

11. Cercar informació en fonts de caire científic (sessions 2-3-4). 
12. Sintetitzar la informació recollida per presentar-la al grup de treball (sessions 5-

6). 
13. Comunicar amb un llenguatge científic adequat les diferents informacions 

obtingudes a la resta de grups (sessions 5-6).  
14. Treballar cooperativament per l’elaboració de la resposta concreta al cas 

assignat posant de manifest les funcions del seu rol escollit, la participació 
activa en la recerca d'informació, l'elaboració del producte final i la utilització de 
les targetes de treball en equip  (sessions 2-3-4). 

15. Utilitzar el coneixement científic per argumentar la resposta donada al cas 
assignat (sessions 5-6). 

16. Atendre a les exposicions de la resta de grups per després contestar la tasca 
individual que contindrà diferents preguntes de la temàtica de cada cas 
(sessions 5-6).  
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Objectius actitudinals 

17. Ser creatiu i autònom per proposar una resposta al cas assignat (sessions 5-6). 
18. Respectar les normes establertes pel treball en grup (sessions 2-3-4). 

6. Continguts 

• Anatomia i fisiologia de l'aparell reproductor masculí.  

• Anatomia i fisiologia de l'aparell reproductor femení.  

• Formació dels gàmetes i fecundació. 

• El cicle sexual femení. 

• La implantació de l'embrió i avortament. 

• El desenvolupament fetal, la gestació i el part.  

• Salut reproductora i sexual: Malalties de transmissió sexual. Mètodes 
anticonceptius. 

• La reproducció assistida i tècniques més comunes. 

7. Consideracions al voltant dels continguts  

Què han fet abans 

Els/les alumnes de 3r d'ESO han treballat al llarg d’aquest curs l'aparell digestiu, 
locomotor, nerviós, circulatori, respiratori i excretor, així com també l'organització del 
cos humà o el model d'ésser viu en cursos anteriors.  

L'últim curs on han treballat la reproducció ha estat a 1r d’ESO on han tractat la funció 
de reproducció i els diferents tipus, però a nivell molt general i a banda de les 
influències que poden haver tingut al llarg d’aquest temps de pel·lícules, televisió, 
llibres, revistes, etc. 

Ens agradaria mencionar que els mateixos alumnes van manifestar la falta 
d’informació que tenen en relació a aquesta temàtica tan a nivell familiar com escolar, 
degut a que és un aspecte que sol crear incomoditats entre les persones, també ens 
van explicar.  

 

Idees prèvies  

A partir d'un diàleg establert amb els/les alumnes durant el qüestionari per observar la 
preferència que tenia cada alumne/a pels diferents conceptes de la reproducció 
humana, vam descobrir que la majoria dels nostres alumnes no coneixen els 
conceptes propis d'aquest àmbit com per exemple, la menstruació (ni tan sols algunes 
noies), o els diferents mètodes anticonceptius, com és el fet d’anomenar preservatius a 
tots els mètodes anticonceptius. Si bé és cert que coneixen alguns d’aquests 
conceptes en un registre més col·loquial (com "la regla"), no ho relacionen amb cap 
funció fisiològica, o confonen dos conceptes diferents com menstruació i ovulació, o bé 
en confonen el seu funcionament, en el cas dels diferents mètodes anticonceptius. Tot 
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i mencionar la SIDA, en coneixen la seva gravetat, però no tenen una idea clara de 
com es transmet.  

Altres idees prèvies que existeixen és el fet de pensar que les dones no tenen aparell 
reproductor pel fet de ser intern o bé que l'espermatozoide és portador de tot el 
material necessari per desenvolupar un embrió i que la dona només adopta un paper 
de recipient del fetus.  

En l'estudi que va realitzar Cordón-Colchón (2008), quasi la meitat dels estudiants 
preguntats considerava l'ús de la píndola del dia després com un bon mètode 
anticonceptiu, així com la marxa enrere per evitar l'embaràs.  

Si observem les dades epistemològiques en l’estudi de Romaní (2006), es pot dir que 
el nivell de prevenció davant les malalties de transmissió sexual i dels embarassos és 
molt baix, ja que no arriben a la meitat els joves que diuen que utilitzen el preservatiu. 
Els altres mètodes anticonceptius pràcticament no s’utilitzen. Això duu a molts joves a 
sentir-se insegurs enfront el VIH ja que no s’han fet les proves i han tingut relacions 
sense protecció. Per altra banda, hi ha hagut un augment de la taxa d’avortament, 
concretament a la població de dones joves més que sobre la població d’adultes. Això 
pot indicar un relaxament en l’ús d’anticonceptius. Tres de cada quatre embarassos no 
desitjats acaben en avortament. En tots aquests aspectes, les noies demostren ser 
més conscients i preventives que els nois. Com a curiositat, sembla que la llengua per 
parlar de la sexualitat és el castellà. De fet, els conceptes en català els desconeixen 
com és el cas de píndola del dia després en comptes de “píldora del día después”. 

Per aquest motiu, creiem que és molt important familiaritzar als alumnes amb aquests 
termes i dades, així com també fer-los conscients de la seva activitat sexual posant 
èmfasi a les conseqüències que es pot comportar si s’actua de forma irresponsable.  
Es pretén doncs que  puguin ser capaços de desenvolupar i construir la seva sexualitat 
amb completa seguretat i confiança. 

Què faran després 

Posteriorment a la nostra unitat, en el mateix curs els/les alumnes treballaran la salut i 
la malaltia, on hi podran relacionar alguns dels aspectes que han après a la nostra UD 
com les malalties de transmissió sexual o conceptes de salut i higiene. 

Tot i la gran quantitat de fonts que avui dia hi ha sobre temes de reproducció com 
anuncis, pel·lícules, sèries, notícies, internet, etc. sembla que els/les alumnes no han 
rebut masses influències o si més no, no les relacionen. Molts d'aquests/es alumnes 
no tornaran a fer biologia o cap matèria relacionada amb la salut i el coneixement del 
seu propi cos. La intenció d'aquesta unitat didàctica és donar als alumnes la base i el 
coneixement per entendre la seva pròpia sexualitat i fomentar que respectin la dels 
altres, educar-los sobre salut i higiene sexual, així com també conèixer diferents 
mètodes anticonceptius com a eina de regulació de la natalitat i de control de la pròpia 
vida. És interessant també tenir un coneixement general sobre les tècniques de 
reproducció assistida, que cada cop estan més arrelades a la societat. En definitiva, el 
que es pretén és preparar-los i conscienciar-los perquè siguin capaços de mantenir 
relacions sexuals responsables.  
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8. Seqüència d’activitats  

Sessió 1: Introducció de normes de treball en grup 

Fase del cicle: Exploració i introducció 

Descripció:  

S’indicarà als alumnes la metodologia de treball que seguirem durant les properes 
sessions (ABP). Tot i establir el full de ruta general del treball, a cada sessió es 
projectarà a la pantalla el pla de treball pensat per aquella classe en concret. 

Activitat 1: Som psicòlegs. Activitat destinada a l’apropiació de les normes de treball en 
equip a seguir al llarg de la unitat didàctica. A partir d’un vídeo d'estudiants de 
medicina que treballen en equip de forma desorganitzada, els mateixos alumnes 
construiran les normes que hauran de seguir per treballar en equip. Se'ls comenta que 
formen part d'un grup de psicòlegs investigadors i que han d'analitzar aquest vídeo. Es 
tracta, doncs, que a partir del mètode científic i amb l'ajuda del professor, es plantegi la 
hipòtesi de que si s'estableixen unes normes de treball cooperatiu, aquest grup serà 
capaç de treballar de forma eficient i tindrà més èxit respecte el seu producte final. Pel 
disseny experimental, s’elaboraran unes targetes (estic d'acord, tinc una pregunta, 
m'agradaria afegir que, etc) per controlar aquesta dinàmica. La idea és que cada 
targeta tingui un significat, i n’hi hagi una (la vermella) que signifiqui atenció. Els grups 
que siguin disruptius rebran la targeta vermella, i a la última sessió es decidirà entre 
tots quina penalització hauran de rebre aquells grups que hagin rebut aquesta targeta. 
Per acabar, a la última sessió, es discutirà com ha anat la dinàmica de treball i 
s'elaboraran conclusions al respecte mitjançant la creació de dos grups de discussió 
(un per cada docent). Per deixar-ho tot enregistrat, els/les alumnes hauran d’omplir el 
document diari científic, el treball en equip i entregar-ho al docent.  

Gestió d'aula:  

Amb l’ajuda d’una presentació de power point (titulat Treball en equip) el professor va 
guiant als alumnes a establir aquestes normes. Participa tot el grup respectant el torn 
de paraula (ús de targetes verdes, un recurs ja utilitzat en la fase d’observació).  

Avaluació i regulació: 

S’avaluarà el seguiment de les normes que s’han acordat en aquesta sessió al llarg del 
treball mitjançant la graella d'observació, on el docent deixarà registre de l'activitat dels 
grups. A més, en les rúbriques de co-avaluació i autoavaluació (explicats a la següent 
sessió) hi ha un ítem relacionat amb l’ús d’aquestes targetes. No obstant, el docent 
portarà a terme una avaluació general sobre el clima d’aula de cada sessió, i puntuarà 
individualment amb un positiu, un 0 o un negatiu el comportament i la participació de 
cada alumne/a. Això quedarà registrat en un full de seguiment individual on hi figuren 
tots els noms dels alumnes (que servirà per completar la graella d’observació). En el 
cas d’obtenir un 0 o un negatiu, s’especificarà el motiu.  

Materials i recursos: 
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Presentació power point, vídeo d’un treball en grup (gravat pel propi docent amb ajut 
d’uns companys), targetes verdes, cartolines de diferents colors per fer les noves 
targetes (cada color significarà una norma). Graella d'observació. Full de seguiment 
individual per participació i comportament. Full diari científic, el treball en equip.  

 

Sessió 2:  

Fases del cicle: Exploració i introducció  

Descripció:  

En aquesta sessió es farà una introducció a la metodologia de treball, s’assignaran els 
rols i s’exploraran les idees prèvies dins de cada grup d'alumnes. Els grups estan 
formats per 5 alumnes cada grup. A continuació s’especifica l’ordre de la descripció de 
la sessió:  

• Introducció de l’ABP. 

• Explicació dels criteris d’avaluació: s'emfatitzarà l’ús de les targetes de treball 
en equip com a ítem avaluable. Es lliurarà seguidament un full amb els criteris 
d'avaluació establerts en l’apartat de criteris generals d’avaluació perquè 
coneguin des del començament els criteris a seguir durant el treball, així com 
per poder regular el seu aprenentatge durant aquesta i les properes sessions. 

• Explicació del producte final i de la importància d'identificar el tema principal i 
dissenyar una branca d'un mapa conceptual que posarem en comú i ajuntarem 
a la última sessió. 

• Repartició de les responsabilitats i justificació dels membres de cada grup: un 
portaveu, 2 secretaris o secretàries, 1 coordinador/a i 1 tècnic/a d‘informàtica. 
Les funcions de cada un estan explicats a la diapositiva 4 del power point titulat 
“Reproducció humana i sexualitat ”. Els/les alumnes ho deixaran per escrit en el 
document anomenat contracte de treball en grup, localitzat a l’arxiu annex. Una 
còpia serà pel grup i l’altra pel docent. 

• Presentació del fòrum online (blog creat pel docent) on hi ha tots els casos i un 
apartat amb la bibliografia recomanada. Direcció del blog: 
 https://forumdereprohumana.blogspot.com.es/  

• Lliurament de casos assignats en format paper al grup corresponent. Els grups 
s’han format tenint en compte els interessos de l’alumnat a partir d’un 
qüestionari sobre la preferència dels diferents apartats d’aquesta unitat. A més, 
s’han tingut en compte els diferents nivells d’aprenentatge, aquells/es alumnes 
més disruptius i també els que segueixen un pla individualitzat a l’hora 
d’assignar el grup. 

o A cada cas, hi ha una sèrie de conceptes subratllats en negreta. 
Aquests conceptes hauran de ser definits i compartits virtualment amb 
la resta de grups mitjançant la creació d’un compte drive compartit 
(forma part d’una de les funcions del tècnic d’informàtic), per tal de que 
cada alumne/a inclogui aquests conceptes al seu dossier que tenen de 
l’assignatura de biologia.  

• Lliurament de l’acta 1. Una còpia serà pel grup i l’altra pel docent. 

• Explicació i lliurament als alumnes del qüestionari d'autoavaluació i la rúbrica 
de co-avaluació. 

https://forumdereprohumana.blogspot.com.es/
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• Lliurament als alumnes de la tasca individual perquè puguin anar treballant si 
és el cas.  

• Un cop que cada grup hagi llegit el seu cas, el docent passarà per a cada grup 
per fer una exploració de les idees prèvies sobre el seu cas. Degut al fet que 
cada cas conté continguts diferents, és interessant que el docent lligui els 
conceptes d’un cas amb els conceptes dels altres casos per tal d’investigar-ne 
les possibles idees prèvies, obtenint així informació sobre tots els/les alumnes. 

• Es tanca la sessió recordant tot el que s’ha portat a terme en aquesta sessió.  

Gestió d’aula: 

Cada professor (som 2) tindrà tres grups (6 grups en tota la classe) i anirà passant 
pels diferents grups per tal d’extreure les idees prèvies d’aquell alumnat i guiar cap als 
objectius principals del cas. 

Avaluació i regulació: 

El docent tindrà una graella d’observació per valorar el treball dels grups, del clima de 
l'aula i l’ús de les targetes al llarg de la sessió en el full de seguiment individual, 
explicats a la sessió 1. A més, cada grup haurà de completar l’acta de treball 
corresponent a aquell dia, que servirà per regular el treball i per veure si s’assumeixen 
les responsabilitats dels diferents rols dins el grup. 

Material i recursos: 

Per a cada alumne/a: contracte de treball en grup, qüestionari d’autoavaluació, rúbrica 
de co-avaluació, acta 1, el cas específic per a cada grup, document per elaborar la 
tasca individual. Targetes elaborades en base a les normes consensuades la sessió 
anterior. Ordinador per la cerca d’informació. Presentació del blog.  

Pel professor: power point de suport per la introducció, graella d’observació i full de 
seguiment.  

 

Sessions 3-4:  

Fase del cicle: Construcció de coneixement (dins de cada grup d’alumnes) 

Descripció:  

Es continuarà amb la mateixa metodologia de treball que la sessió anterior: treball en 
grups amb els rols determinats, complimentant les actes i avançant en el cas assignat.  

Gestió d’aula: 

El docent revisa la recerca d’informació realitzada, acompanya al grup en el 
desenvolupament del treball i resol els dubtes que puguin sorgir. A la quarta sessió és 
important que el docent s’asseguri que tots els grups puguin presentar el seu producte 
final a la següent sessió, ja que s’escollirà a quatre grups per exposar de forma 
aleatòria. 
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Avaluació i regulació: 

El docent tindrà una graella d’observació per valorar el treball dels grups, del clima de 
l'aula i l’ús de les targetes al llarg de la sessió en el full de seguiment individual, 
explicats a la sessió 1.  A més, cada grup haurà de completar l’acta de treball 
corresponent a aquell dia, la segona i la tercera en cada cas, que servirà per regular i 
potenciar l’avenç dels alumnes en el treball i per veure si s’assumeixen les 
responsabilitats dels diferents rols dins el grup. 

Material i recursos: 

Per a cada alumne/a: Ordinador per la recerca d’informació. El cas assignat, les actes 
respectives a aquelles sessions i full amb bibliografia recomanada. Targetes 
elaborades en base a les normes consensuades la sessió anterior. 

Pel docent: power point per explicació del que s’ha de fer en aquesta sessió. Graella 
d’observació i full de seguiment. 

 

Sessió 5-6:  

Fase del cicle: Síntesi i aplicació dels coneixements. 

Descripció:  

Exposicions del producte final dels alumnes: Cada grup disposarà de 10 minuts per 
exposar el seu cas. Per la sessió 5 estan previstes 4 exposicions i per la 6 les dues 
restants. L'ordre de presentació dels diferents grups serà totalment aleatori, però 
l’ordre d’intervenció dins de cada producte final els decidiran els mateixos membres 
del grup. El professor i/o els companys podran fer alguna pregunta, si s'escau, per 
aclarir algun terme que no hagi quedat ben reflectit durant la exposició. 

Durant les exposicions els/les alumnes han d’aprofitar la informació que exposa cada 
grup per completar la tasca individual que se’ls va lliurar a la segona sessió, ja que 
cada grup tractarà alguna de les preguntes que hi ha formulades. 

Activitat 2: Elaboració d’un mapa conceptual global sobre la reproducció. 

Al final de la sessió 6, després de les exposicions, es realitzarà una activitat de síntesi 
mitjançant l'elaboració d'un mapa conceptual amb la participació de tota la classe i de 
forma ordenada, on cada grup aportarà una branca del mapa, la corresponent al seu 
tema/àmbit de treball que han anat realitzant al llarg de les sessions, i establirem 
relacions entre els diferents blocs. Per l'elaboració de cada branca comptaran amb 
l'ajuda d'un model de referència sobre el qual basar-se localitzat en la diapositiva 5 de 
la presentació power point ABP de 3r ESO i amb l'ajuda del professor. Cada grup 
haurà de portar el seu mapa conceptual en format paper i els enganxarem tots a un 
paper mural per a tota la classe.  

Gestió d’aula: 



El fòrum de reproducció humana 

13 

 

El docent sortejarà les exposicions apuntant cada cas assignat en un paper i 
seleccionant-los a l’atzar per determinar l’ordre de presentació dels grups. Tots els 
membres del grup han de participar en l'exposició, en l'ordre que vulguin. Durant les 
exposicions el docent podrà fer algun apunt per aclarir algun tema que hagi quedat 
dubtós o fer alguna pregunta al grup que ha presentat el seu cas si ho considera 
oportú. 

Avaluació i regulació: 

Els criteris d'avaluació de l'exposició estan especificats a l'apartat de criteris generals 
d'avaluació, a presentació del producte final.  

Material i recursos: 

Tasca individual. Projector, pantalla, tot el material necessari per les exposicions dels 
alumnes (si es requereix algun material concret). Paper mural per enganxar els mapes 
conceptuals de cada grup.  

 

Sessió 7 

Fase del cicle: Síntesi. 

Descripció: 

S’ordena a continuació com es portarà a terme la última sessió.   

• Lliurament de la tasca individual per la revisió i avaluació del docent. 

• Lliurament de la rúbrica de co-avaluació. Cada membre de grup avaluarà els 
altres membres del mateix grup. 

• Lliurament del qüestionari d'autoavaluació. Després d’haver estat omplert per 
un mateix, un company coavaluarà el qüestionari.  

• Retorn de les actes per a valorar l'evolució del procés d'aprenentatge dels 
estudiants.  

• Valoració general de les exposicions: el professor explicarà el motiu de la nota 
a cada grup. 

Activitat 3: Validació (o no) de la hipòtesi plantejada sobre l'activitat d'apropiació de 
normes de conducta realitzada a la primera sessió. Conclusió i discussió a partir d'una 
conversa informal amb els mateixos alumnes a través de dos grups de discussió.  

Gestió d’aula: 

Establiment de dos grups de discussió (un per a cada docent) amb els/les alumnes per 
opinar sobre el funcionament de l’aplicació de les normes i l’assignació de 
responsabilitats. 

Avaluació i regulació: 

S’avaluaran els ítems lliurats, la tasca individual, la rúbrica de co-avaluació, 
l’autoavaluació i el mapa conceptual. Aquests dos últims seran per l’avaluació pel propi 
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docent sobre com han progressat els/les alumnes. S'entregaran les actes als alumnes 
per a que valorin l'evolució del seu procés d'aprenentatge. 

Material i recursos: 

Tasca individual, mapa conceptual i registres d’autoavaluació i co-avaluació. 

9. Criteris generals d’atenció a la diversitat 

El grup classe de 3r d'ESO consta de 30 alumnes, tres dels quals segueixen un pla 
individualitzat i alguns són d'origen estranger (però que no constitueixen un gran 
percentatge de l’aula). Tampoc hi ha problemes lingüístics, ja que tots entenen el 
català i el castellà. 

A l'hora de fer els grups de treball el primer criteri d'agrupació ha estat l'interès del 
propi alumne per tal d'afavorir la motivació i la implicació en els casos. No obstant, 
també s'han tingut en compte aquells/es alumnes que seguien un pla individualitzat i 
s'ha intentat seguir una distribució heterogènia dins els grups per tal d'atendre la 
diversitat dels ritmes i nivells d'aprenentatge dels alumnes. L'establiment de diferents 
responsabilitats i la justificació de les mateixes també suposa una adaptació a la 
diversitat ja que cada alumne/a pot assumir un rol diferent, potenciant així les seves 
fortaleses com pot ser la competència digital si és el tècnic informàtic, la competència 
comunicativa si és el portaveu o el secretari o la competència interpersonal si és el 
coordinador. A més a més, es promou l'autonomia i l'autoestima dels estudiants ja que 
es permet que cada un es senti com a membre útil d'un treball en equip. 

Els casos estan redactats amb un llenguatge proper als alumnes i amb les paraules 
principals destacades en negreta per tal de que es pugui identificar ràpidament la idea 
principal. 

Per altra banda, el format de la presentació del producte final a disposició dels 
alumnes permet atendre els diferents estils d'aprenentatge i les intel·ligències 
múltiples. 

Al llarg del treball el professor haurà de tutelar els diferents grups i alumnes a nivell 
individual, assegurar-se de que es desenvolupa la idea principal del cas i s'arribi al 
coneixement esperat sobre el tema. A banda d'això, també serà feina del professor 
orientar individualment als alumnes i resoldre els seus dubtes o conflictes que puguin 
anar sorgint al llarg de les sessions. 

10. Criteris generals d’avaluació 

Criteris generals d’avaluació dels continguts 

1. Assenyalar les parts de l'aparell reproductor masculí i femení.  
2. Conèixer el lloc de formació dels gàmetes i la fecundació.  
3. Explicar el cicle menstrual de la dona. 
4. Descriure les principals característiques de la gestació i el part. 
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5. Identificar els hàbits saludables en la salut reproductora i sexual.  
6. Descriure les causes i les formes de prevenció de les principals malalties de 

transmissió sexual.  
7. Valorar l’eficàcia dels principals mètodes anticonceptius. 
8. Descriure dos de les principals tècniques de reproducció assistida. 
9. Opinar de forma argumentada sobre els aspectes ètics i socials de l’avortament 

i les tècniques de reproducció assistida.  

Criteris generals d’avaluació dels procediments i actituds, instruments d’avaluació i 
criteris d’avaluació sumativa 

1. Participar de forma activa en la recerca i comunicació de la informació per 
l’elaboració del producte final, treballant cooperativament i utilitzant les targetes 
de normes. 

L’avaluació es portarà a terme al llarg de tota la seqüència didàctica seguint les pautes 
exposades a continuació: 

• Graella d’observació del professor 20%: Aquesta graella permetrà al docent 
tenir un registre del seguiment individual dels alumnes. No obstant, presenta 
dos ítems (participació i comportaments disruptius) que el docent deixarà 
registrat en el full de seguiment individual apart on hi figuren tots els noms dels 
alumnes i on s’hi avaluarà el comportament i la participació de cada alumne/a 
en cada sessió. Posteriorment, el docent farà el recompte de positius o 
negatius registrats al llarg de les sessions i ho sumarà a la graella d'observació 
del professor. Aquests dos ítems en concret, juntament amb la utilització de les 
targetes representaran un màxim de 1’5 punts cada un del total de la graella. 
La resta d’ítems representaran un 0’5 punts.  

• Actes de seguiment 15% (5% cada acta): Lliurament de les tres actes a cada 
sessió corresponent. Es valorarà la correcció en l'expressió dels continguts i les 
relacions que s'estableixen en la redacció. El docent ha de contrastar la 
informació que ha recollit ell mateix (registrada en un quadern de notes 
qualsevol) quan passa per cada grup durant cada sessió amb les actes dels 
estudiants. El fet de que aparegui menys informació registrada a l’acte que en 
la informació recollida pel docent, farà baixar la puntuació de l’acta. 

• Co-avaluació 15%: Els i les alumnes avaluaran tots els seus companys/es de 
grup amb la rúbrica de co-avaluació, localitzada a l’arxiu annex. Cada ítem té 
un valor màxim d’un punt. Com que hi ha deu ítems, la nota màxima que es pot 
obtenir és de deu punts. No obstant, una vegada realitzada, la rúbrica serà 
lliurada i avaluada també pel docent, ja que forma part d’un ítem de la graella 
d’observació del professor (ítem 14.Va avaluar els seus companys 
adequadament?). 

• Autoavaluació: El seu lliurament serà de caràcter obligatori per obtenir la nota 
global d’aquesta UD. No obstant, una vegada realitzat, el qüestionari serà lliurat 
i avaluat també pel docent, ja que forma part d’un ítem de la graella 
d’observació del professor (ítem 13. Es va avaluar a si mateix 
adequadament?). 

• Tasca individual 10%: Consta de nou preguntes breus, un punt per cada 
pregunta, excepte la pregunta que valdrà dos punts. En total es pot obtenir un 
màxim de deu punts.  

• Presentació del producte final 40%: Tots els membres del grup han de 
participar en la presentació en l’ordre que vulguin. A continuació s’exposen els 
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criteris per l’exposició del producte final davant la resta de grups, juntament 
amb la seva puntuació màxima: 

o Explicació del problema del cas assignat: 1 punt. 
o Apartat teòric sobre els conceptes més importants del cas:   3 punts. 
o Resposta que se li dóna al problema i justificació:   3 punts.  
o Claredat, creativitat i ajustament al temps (màxim 10 minuts):   2 punts. 
o Justificació de la bibliografia consultada:   1 punt. 
o Total: 10 punts.  

S’ha de tenir en compte que és necessari entregar tots els documents per obtenir la 
nota global d’aquesta unitat didàctica. La suma de tots els percentatge mencionats 
dóna 100%, que és la puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta UD. 

11. Connexió amb altres matèries 

En el transcurs d’aquesta UD és important que els/les alumnes vegin no només el 
contingut, sinó també les controvèrsies socials en relació amb temes com l'avortament 
o les tècniques de reproducció assistida. Aquests aspectes es poden relacionar amb 
assignatures com l'ètica i l'educació ciutadana o amb la religió. També es podria 
plantejar el tema a ciències socials i analitzar com ha anat variant l'opinió de la societat 
respecte a aquestes problemàtiques socials.  

La nostra UD es pot relacionar amb l’assignatura de tecnologia des del punt de vista 
dels avenços que han tingut lloc aquests últims anys en relació a les tècniques de 
reproducció assistida o els materials amb els que es fan els anticonceptius que 
actualment està sent revisat, especialment el preservatiu. Paral·lelament, l'ús de les 
TIC per la cerca d'informació també suposa un nexe amb l'àrea de tecnologia. A banda 
d’això, dependentment del format de presentació del producte final, es podria lligar 
amb l’assignatura d’educació plàstica i visual, fins i tot, amb la de música.  

Finalment, de forma més transversal, es connecta amb la llengua catalana i castellana 
en la lectura d’informació de caire científic, sintetitzant informació i resultats tenint cura 
de l’ortografia, l’ordre, la coherència i la cohesió dels textos, així com de l’exposició del 
seu producte final. A més, es fa cura de l'ús de la terminologia científica concreta, així 
com de la familiarització amb el vocabulari de l'àmbit de la reproducció i sexualitat. 
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Webs consultades: 

❖ https://forumdereprohumana.blogspot.com.es/ (com a context per presentar els 
casos i usat com a bibliografia recomanada a través d’enllaços) 

Bibliografia recomanada als estudiants:  [Consulta: 24.02.2017] 

❖ http://www.xtec.cat/~rvillanu/reproductor/reproductor.htm 
Malalties de transmissió sexual: 

❖ http://www.xtec.cat/~imarias/malalt.htm  
❖ http://www.centrejove.org/info/8-0_infeccions_transmisio_sexual.html  

Avortament: 
❖ http://sexejoves.gencat.cat/es/temes/l_avortament/  
❖ http://para-abortar.es/aborto/ley-actual-del-aborto-espana/ 

Anticonceptius: 
❖ http://www.centrejove.org/info/4-0_anticonceptius.html  
❖ http://www.xtec.cat/~mlajara/responsabilitatamor.pdf  

Embaràs:  
❖ http://www.centrejove.org/info/6-embaras.html  
❖ http://vieplanyte.com/nacimiento/placenta-retenida-sintomas-y-tratamiento.php 
❖ http://www.xtec.cat/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/repro/gestacio.htm  
❖ http://www.xtec.cat/~mpuigpe1/nens/menja.htm  
❖ http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/ud/reproduccio/alumnes/activitat5.

htm  
FIV (fecundació in vitro) 

❖ http://blocs.xtec.cat/naturalsom/la-fecundacio-in-vitro/  
❖ https://www.cirh.es/ca/tractaments-fiv/inseminacio-artificial/ 

Menstruació: 

❖ http://www.xtec.cat/iesmontbui/alumnes/cristian/la_regla.htm 
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/menstruacio/index.htm  

 

https://forumdereprohumana.blogspot.com.es/
http://www.xtec.cat/~rvillanu/reproductor/reproductor.htm
http://www.xtec.cat/~imarias/malalt.htm
http://www.centrejove.org/info/8-0_infeccions_transmisio_sexual.html
http://sexejoves.gencat.cat/es/temes/l_avortament/
http://para-abortar.es/aborto/ley-actual-del-aborto-espana/
http://www.centrejove.org/info/4-0_anticonceptius.html
http://www.xtec.cat/~mlajara/responsabilitatamor.pdf
http://www.centrejove.org/info/6-embaras.html
http://vieplanyte.com/nacimiento/placenta-retenida-sintomas-y-tratamiento.php
http://www.xtec.cat/ceipjungfrau/curri/naturals/coshuma/repro/gestacio.htm
http://www.xtec.cat/~mpuigpe1/nens/menja.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/ud/reproduccio/alumnes/activitat5.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/ud/reproduccio/alumnes/activitat5.htm
http://blocs.xtec.cat/naturalsom/la-fecundacio-in-vitro/
https://www.cirh.es/ca/tractaments-fiv/inseminacio-artificial/
http://www.xtec.cat/iesmontbui/alumnes/cristian/la_regla.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/menstruacio/index.htm
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13. Annexos: Material d’aula 



Treball en equip

Ens posem en situació...
Ens acabem de graduar en 
psicologia i decidim enfocar la 
nostra professió cap a la 
investigació
Com a bons investigadors, ens 
plantegem moltes preguntes que 
ens interessin investigar dins el 
camp de la psicologia 
Sabem que les nostres 

centrades en el mètode científic

El mètode científic? Ah sí!

Observació

problema

Hipòtesi

Disseny
experimental 
Observacions

Anàlisi dels

resultats

Conclusions

El Departament de Psicologia Bàsica UB,

medicina....

VÍDEO

Observació 
Què hi observem?

persones?
Com creieu que serà el resultat final?

Busquem una mica 

Fracàs en el treball en grup

Falta 

Falta 

Falta de 
participació
de tots els
membres

Falta 

membres

Mateu
Máquina de escribir
ACTIVITAT 1. SOM PSICÒLEGS
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Plantegem preguntes i una hipòtesi

Si..... Llavors

Hipòtesi plantejada: Escriure aquí:
.....................
Si apliquem unes 
normes en grup, llavors 

millor

Dissenyem un experiment
Bé, com ja saps aquest any no 
disposem de molts recursos, 

així que només et puc 
proporcionar aquestes targetes 

de colors....

Dissenyem un experiment

Grup control VS grup experimental

Quina seria la variable dependent?

I la variable independent?

Com ho organitzem?

Ens poden ajudar les 
targetes a ordenar la tasca 
de treball en grup?
Com podem les utilitzar?
Les classifiquem? 
Què hi podríem posar?
Hi podem representar tots 
els comportaments a les 
targetes? Si és que no, com 
podem fer-ho per tenir-los 
en compte?

Tot a punt? Posem-ho en marxa!

Ànims i sort amb el vostre experiment !

Treball en 
grup: ABP

Grup de discussió 
(Discussió dels 

resultats i conclusions)



DIARI CIENTÍFIC. EL TREBALL EN EQUIP  

 
Nom: 
 
-Com a bons investigadors sabem que la nostra investigació ha d’estar centrada 
en el mètode científic.  
-El Departament de Psicologia Bàsica  de la Universitat de Barcelona, 
ens proposa veure un vídeo d’uns estudiants de medicina treballant l’infart de 
miocardi. 
 

1. Observació del problema. Breu descripció de la problemàtica del vídeo 
i predicció del resultat final. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

2. Recerca d’informació 

 
3. Formulació de preguntes i hipòtesis  

 Hipòtesi plantejada 
 
 
 

4. Metodologia. Disseny experimental 
 Recursos que disposem i explicació de l’organització del nostre 

disseny: 
 
 
 
 
 

 Grup experimental 
 

 Grup control 
 

 Variable dependent 
 

 
 Variable independent 

 
 

5. Posem-ho en marxa! 

 
6. Anàlisi dels resultats finals 
7. Conclusions 



REPRODUCCIÓ 
HUMANA I SEXUALITAT

APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES (ABP)

AMB SERGI TEJEDOR I MATEU SASTRE

LECTURA DEL CAS ASSIGNAT 

IDENTIFICACIÓ DEL PROBLEMA DEL CAS

POSADA EN COMÚ

AVALUACIÓ EN COMÚ

MODERADOR I FACILITADOR 

Estudiant en grup

Professor

ABANS DE COMENÇAR!

REPARTIMENT DE LES RESPONSABILITATS A CADA MEMBRE DEL GRUP AMB JUSTIFICACIÓ

Treball
en 

grup

1 portaveu

2 
secretaris/es

1 coordinador/a

Tècnic/a 

CÀRRECS I FUNCIONS

PORTAVEU SECRETARI/A COORDINADOR/A

- Transmet tota 
la informació 
treballada al 
professor quan 
passi pel grup

- Col·labora 
amb el 
secretari/a 
alhora 

la informació

- Enregistra tota 
la informació a 
les actes de 
cada sessió.

-
complerta 

- Té molt clar el que 

- Organitza les 
tasques de treball

-

assegurar que 
realitzin la seva 
part

-
document compartit 
juntament amb altres 
tècnics dels altres grups.

- Hi escriuen les paraules 
del seu cas (paraules 
glossari)

- Transmet les paraules dels 
altres grups al seu grup.

MAPA CONCEPTUAL

CADA GRUP ELABORARÀ UN MAPA CONCEPTUAL DE LA SEVA TEMÀTICA

EPRODUCCIÓ 

HUMANA

EXEMPLE:
Aparell reproductor 

masculí

Testicles

Espermatozoidestestosterona

Conductes deferents penis

originen

està format per

PASSOS A SEGUIR (SESSIÓ 2)

Llegir el cas

Identificar aquelles paraules en negreta i definir-les al dossier (podem crear un document en 
comú per a que tots tinguin les paraules)

Identificar el problema de la persona del cas

Parlar sobre què en sabem del tema i escriure-ho a la primera acta

Parlar sobre què necessitem saber i escriure-ho a la primera acta

Organitzar un pla de treball

Cada un realitza la seva feina a casa i la prepara per la propera sessió!

Mateu
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PASSOS A SEGUIR (SESSIÓ 3)

Elaborar un nou pla de treball (si fa falta)

Deixar-ho tot enregistrat a la segona acta

Planificar el producte final

Cada un continua amb la seva feina a casa i la prepara per la propera sessió!

PASSOS A SEGUIR (SESSIÓ 4)

Tancar el problema

Identificar tota la informació buscada i treballada

Acabar de completar el producte final

Enregistrar-ho tot a la tercera acta

Recordeu fer la co-

PRESENTACIÓ PRODUCTE FINAL (SESSIONS 5 I 6)

Podreu escollir què voldreu presentar com a producte 
final

Presentació power point

Representació de teatre

Vídeo

Ràdio

Bolletí informatiu

Etc

Discussió del nostre experiment!

És necessari realitzar totes les parts per aprovar!

Participació en grup + ús de les targetes 20% 

Co-avaluació 15% i autoavaluació 

Part individual 10%

Presentació del producte final 40%

Què ha de contenir?

Explicació del problema del cas   1p

Part teòrica sobre els conceptes més importants del cas   3p

Resposta que se li dóna al problema i justificació   3p

Ha de ser clar, creatiu i ha de durar màxim 10 minuts   2p

Si teniu en compte tots aquests elements, tindreu un 10 del treball final! 

COMENCEM!

BENVINGUTS AL FÒRUM DE 
REPRO HUMANA

Alumnes 3r ESO A



LLISTAT DE PERSONES AMB PREGUNTES

Josep 
Barrull, 17 

anys

Llucia
Garcia, 17 

anys

Maria 
Sepúlveda, 

14 anys

Javier 
Salas, 19 

anys

Neus 
Martínez, 
16 anys

Gonzalo 
Arroyo, 14 

anys

REPARTIMENT DELS CASOS
CAS NEUS MARTÍNEZ Paula Lázaro, Marc García, Roger Rodrigo, Judith 

Morilla, Enya Ramírez

CAS JOSEP BARRULL Ernest Aloy, Lorena Sebastián, Mónica Gálvez, Arnau 
Gracia, Julián Fontes

CAS JAVIER SALAS Lara Sánchez, Eva Sierra, Núria Delgado, Aina 
Trenchs, Marc Díaz

CAS LLUCIA GARCIA Sam Ayabi, Rafael García, Marc Saleses, Dàlia 
Sánchez, Ariadna Berenguer

CAS MARIA SEPÚLVEDA Pau Martínez, Dani Sánchez, Eric Bezis, Cristina 
Mariné, Marc Montouto

CAS GONZALO ARROYO Alba de Gregorio, Laia Cortés, Claudia Roman, Irina 
López, Alejandro Pesantes



CONTRACTE DE TREBALL EN GRUP 

 
Nom del cas assignat: 
 
MEMBRES DE L’EQUIP 
En el present contracte, els membres que signen, accepten les normes de 
treball en grup i la responsabilitat a desenvolupar, la qual s’han assignat 
personalment i ho han justificat. 
 

NOM I 

COGNOM 

ACCEPTA LES 

NORMES DE 

FUNCIONAMENT 

RESPONSABILITAT I 

JUSTIFICACIÓ 

SIGNATURA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR      LLOC I DATA 



Neus Martínez, 16 anys 
 

SEGURETAT LO PRIMER! 
 
Hola! Quina vergonya em fa escriure per aquí! Però una amiga d’una amiga meva fa 
dos setmanes que està sortint amb un noi i volen fer un pas més en la seva relació, és 
a dir, tenir relacions sexuals....  
 
Ja ens han explicat a classe com va tot això d’utilitzar el preservatiu per no quedar-
nos embarassades, però resulta que el seu xicot és al·lèrgic al làtex. La meva 
pregunta és doncs, pot utilitzar el preservatiu? I sinó, quines altres mètodes 
anticonceptius existeixen?  
 
He sentit a parlar de la píndola anticonceptiva i el DIU també… però que em 
recomanaríeu?? O sigui per la meva amiga… He sentit que les píndoles porten 
hormones, algú sap si són dolentes?… però també que el DIU es mou, és segur? 
Bfff… però es que el preservatiu és un pal, has d’aturar per posar-te’l i et talla el rotllo 
abans d’acabar, per això hi ha gent que fa la marxa enrere! Pot ser si et rentes els 
òrgans genitals immediatament després de fer-ho no passa res, no? 
 
És la meva primera vegada, vull dir, és la primera vegada de la meva amiga, però creu 
que ja està preparada perquè està súper enamorada! 
 
Merciii! 
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Josep Barrull, 17 anys 

 
AJUDA FEMENINA URGENT 

 
A veure això va sobretot per les noies. 
 
L’altre dia va ser el meu aniversari i la meva xicota va voler celebrar-ho d’una manera 
molt picant. La veritat és que em va posar a mil, però quan va arribar el moment de fer-
ho, no trobàvem condons enlloc. Però jo ja estava a lo que estava i vaig decidir que no 
passava res per no utilitzar-lo, així que vaig insistir-li per seguir amb el pla i ella no s’hi 
va oposar massa així que ho vam fer… i molt! 
 
Doncs resulta que fa ja uns dies que hauria d’haver-li vingut la regla, ho sé per què 
aquells dies sempre està de més mal humor, i no li he notat pas. El pitjor va ser quan 
em va contestar que li hauria d’haver vingut fa 10 dies… creieu que ja tindrà un 
embrió implantat a l’úter?  Com seria això? 
 
No sé si està embarassada, em fa por preguntar-li. Però es que no vull ser pare, tenim 
17 anys! Crec que ella tampoc vol un fill ara per ara, però tampoc ho puc saber sense 
parlar-ho. Així que abans de parlar res amb ella necessito saber què podem fer si està 
embarassada, quines opcions tenim? I també com li dic res...com plantejar aquest 
tema, bueno ja sabeu de què parlo… He sentit que hi ha la possibilitat d’avortar però 
no sé si és legal a Espanya.  
 
Als meus pares els hi vaig dir ahir… em van donar una bronca enorme! Però si no tens 
preservatiu què vols que faci?? Enfi...són uns vells. 
 
Espero la vostra ajuda! És urgent! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llucia Garcia, 17 anys 

 
FORA PREOCUPACIONS! 

 
Hola macos! 
 
El meu germà, Joan i la seva dona Zunduri han decidit ser pares. Estan molt 
il·lusionats i tenen moltes expectatives, però també tenen pors i preocupacions, ja que 
una amiga de la Zunduri que vivia a l’Àfrica va morir per una retenció de placenta 
després de donar a llum al seu fill.  
 
Tot i així, el ginecòleg li ha explicat que a Catalunya pràcticament no hi ha casos de 
retenció de placenta perquè disposem de molts més recursos sanitaris i controls 
periòdics de l’embaràs i de la gestació. 
Malgrat això, sé que la Zunduri pateix. Per això he decidit informar-me sobre 
l’embaràs, la placenta i les etapes del part per explicar-li i que es quedi més 
tranquil·la.  
 
A més, informant-me una mica he vist que pot haver-hi complicacions durant el part! I 
també que el nen pot néixer abans de temps o després! 
 
Em doneu un cop de mà? Ajudem a la Zunduri! 
 
Ja em direu alguna cosa! 
Petons! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gonzalo Arroyo, 14 anys 

 
AIXÒ FA POR, NECESSITO AJUDA 

 
Hola nois! 
Sóc en Gonzalo, normalment no escric en fòrums d’aquests però estic preocupat i 
necessito de totes les opinions possibles.  
 
Què per què estic preocupat? Doncs perquè el passat diumenge el meu pare em va 
portar en cotxe al meu partit d’handbol, com cada cap de setmana, vaja. Portava 
posada una cadena de notícies de la ràdio i van comentar que un de cada quatre 
adolescents patirà una malaltia de transmissió sexual abans dels 18, és a dir, abans 
d’acabar el batxillerat. El meu pare va posar-se molt seriós i va dir-me que havia d’anar 
amb molt de compte, que avui dia els joves passem de tot i les malalties sexuals 
poden suposar problemes molt greus... 
 
Jo en tinc 15… estic en perill!! Què se suposa que hauria de fer? Al meu equip 
d’handbol som 16, això vol dir que quatre patirem alguna malaltia?? 
 
Potser una solució seria millor no fer batxillerat? Si no el faig tindré menys possibilitats 
de patir cap malaltia? Però vull ser metge i necessito fer el batxillerat… no seria més 
fàcil fer-ho només amb noies guapes i netes?? Això m’eliminaria molta feina! 
 
Algú sabria dir-me contra quines malalties (les més comunes) m’he de protegir i què 
hauria de saber en general sobre les malalties de transmissió sexual? 
 
Tot i així, us explico, m’he estat informant per altres vies i la que més por em fa és el 
SIDA, perquè és una malaltia horrible… sabríeu dir-me alguna cosa més d’aquesta 
malaltia? Si és tan greu com no l’han curada ja?? Hi ha alguna recomanació especial 
per evitar el seu contagi? 
 
Gràcies gent! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Sepúlveda, 14 anys. 
BUFF… AIXÒ ES HORRIBLE DE DEBÒ... 

 
Bones… 
M’ha passat el pitjor que et pot passar a l’insti… La setmana passada vaig anar amb 
un pantaló blanc i, com no, em va venir la regla sense avisar. El pitjor és que no em 
vaig donar compte fins que m’ho va dir un col·lega, imagineu-vos l’escena!!  
 
Entre la vergonya i les haters aquestes estic súper depre. Creieu que seguiran molt de 
temps amb aquest rotllo? No m’agrada que tothom parli de mi… Si és que a més és lo 
pitjor, taca, fa mal, és horrorós… com pot fer tant de mal? Se suposa que és un càstig 
diví? Per què em passa això a mi….No entenc res d’aquest cicle sexual que se 
suposa que tenim les dones! 
 
Pfff…. però realment prefereixo això a com estan unes amigues meves. Sabeu què? 
La meva amiga volia aprimar-se molt, i va convèncer a una altra per fer una súper 
dieta. El cas és que després d’un mes a tope es van quedar súper primes, però un dia 
al vestuari d’educació física se les veia molt tímides i avergonyides… la veritat és que 
feien una fila una mica estranya, i els vaig preguntar. Em van dir que no els havia 
vingut la regla i tenien un retràs de 12 dies una i de 9 dies l’altra… què vol dir això? 
Estan embarassades? Encara no tenen ni parella!! Què els hi passa? Em pot passar a 
mi si faig dieta? 
 
Gràcies per escoltar-me nois….buff que faria sense vosaltres! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Javier Salas, 14 anys 

 
BRUIXERIA! 

 
Hei! 
 
Tot plegat la meva família és un quadre. Us explico, que flipareu... 
 
Tot ve perquè avui al dinar tot era expectació per la meva cosina Núria. Porta 5 anys 
sortint amb la seva parella Laia i juntes van decidir l’any passat tenir un fill i que el 
tindria la Núria, no volien adoptar.  
 
Així que ara sí, està embarassada. Sí, té una panxa enorme. Sí, no podries no veure-
la ni que miressis a l’altra punta de l’habitació. Però això és massa! No paraven de 
parlar d’ella i del nen. Jo ja sóc grandet, sé que aquestes coses són importants, però 
era insuportable. 
 
Va estar explicant que el procés havia estat molt dur perquè com la inseminació 
artificial no va funcionar, van haver de recórrer a una fecundació in vitro...  Però 
encara no entenc com s’ho han fet per tenir un fill… no fa falta una dona i un HOME 
també?!?! No volia preguntar i quedar en ridícul davant de tots... 
 
Algú m’ho pot explicar? Això es bruixeria o què? 
 
Tot plegat és ben estrany…. 
 



GUIA PEL DOCENT SOBRE ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS DE CADA CAS 

1. Cas Neus Martínez: 

 Definir què és l’anticoncepció 
 Identificar els mètodes anticonceptius més comuns: 

 Preservatiu o condó 
 Píndoles anticonceptives 
 Dispositiu intrauterí (DIU) 
 Diafragma  
 Espermicides  
 (Quirúrgics: lligadura de trompes i vasectomia 

 Comprendre els avantatges i els desavantatges de cada un 
 Entendre els mètodes tradicionals com ineficaços  
 Cercar i analitzar condicions mínimes per l’elecció del mètode adequat.  

 Reversible 
 No efectes secundaris 
 Físicament i psicològicament còmode 
 Fiable 
 Fàcil d’utilitzar, d’adquirir i econòmic 

(El preservatiu és el què compleix millor aquestes condicions) 

 Identificar la problemàtica del noi de la Neus i proposar una solució exposant 
els motius d’aquesta elecció.  

2. Cas Josep Barrull: 

 Comprendre la situació d’en Josep imaginant com canviaria la seva vida actual 

 Analitzar què haurien d’haver fet en Josep i la seva parella 

 Prendre consciència de les complicacions d’un embaràs adolescent 

 Definir què és l’avortament  i quines conseqüències pot comportar 

 Entendre la utilització de la píndola del dia següent com a solució molt 
excepcional 

 Donar una opinió personal justificada sobre l’avortament   

3. Cas Llucia Garcia 

 Definir què és l’embaràs  
 Entendre la placenta com a òrgan que connecta el fetus amb la mare 
 Definir les funcions de la placenta 

 Permet la circulació d’oxigen i nutrients, i la recollida de productes de 
rebuig com el CO2 i la urea. 

 Barrera defensiva  
 Producció d’hormones  

 Definir el part i les seves tres etapes: 
 Dilatació 
 Expulsió del fetus 
 Expulsió de la placenta 

 Retenció de placenta 
 Comprendre les causes i conseqüències d’un part prematur 
 Prendre consciència de les diferències econòmiques i sanitàries entre els 

països desenvolupats i en vies de desenvolupament 

4. Gonzalo Arroyo 



 Definir què són les MTS 

 Identificar les MTS més comunes 

 Conèixer quins mètodes de prevenció existeixen  

 Descriure què és la SIDA i identificar les vies de transmissió  

 Deslligar l’aspecte de les persones amb la presència de MTS 

 Promoure hàbits saludables d’higiene sexual 

5. Maria Sepúlveda 

 Identificar quins són els sentiments de la Maria 
 Descriure el cicle sexual femení i les seves dues fases 

 Fase preovulatòria  
 Fase Postovulatòria 

 Menarquia (primera menstruació) 
 Conèixer el procés de la menstruació 

 Elaborar una llista de canvis que experimenten les noies durant la pubertat i 
entendre que no es produeixen al mateix ritme en totes les adolescents.  

 Aclarir les causes principals de l’ausència de la menstruació.  
 Donar una explicació al problema de la Maria 

6. Javier Salas 

 Definir què és la reproducció assistida  
 Identificar les tècniques més habituals 

 Inseminació artificial  
 Fecundació in vitro 

 Relacionar-ho amb el cas 
 Raonar sobre els principals aspectes ètics i socials de les tècniques de 

reproducció assistida 
 Una parella homosexual pot tenir/adoptar fills 
 Justificació ètica de la cosina d’en Javier 

 



 

ACTE 1 

DATA: ___________________   GRUP: __________________ 

QUÈ HEM DE TENIR FET PER AVUI 

- CONTRACTE DE TREBALL COMPLERT I SIGNAT 

- TARGETES PER TREBALLAR EN GRUP (EXPERIMENT DE PSICOLOGIA) PREPARADES 

 

QUÈ FAREM AVUI 

DE QUINS CONCEPTES PARLA EL CAS? 
 
 
 

 
 
 

QUIN ÉS EL TEMA PRINCIPAL DEL CAS?  
 
 

QUÈ CONEIXEM SOBRE AQUEST TEMA?   
 
 
 
 
 
 

QUÈ NECESSITEM SABER PER A CONTESTAR LA PREGUNTA QUE ENS FA CAS?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÈ TENIM PLANTEJAT PRESENTAR?  
 
 
 
 
 
 
 

COM ENS ORGANITZEM LA FEINA?  
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ACTE 2 

DATA: ___________________   GRUP: __________________ 

 

ORGANITZEM-NOS DE NOU !  

QUÈ TENIM FET?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

QUÈ NO HEM COMPLERT? PER QUÈ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COM CONTINUAREM AVUI?      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUÈ PREPARAREM PEL PRÒXIM DIA?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ACTE 3 

DATA: ___________________   GRUP: __________________ 

 

ORGANITZEM-NOS DE NOU !  

QUÈ TENIM FET? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

QUÈ NO HEM COMPLERT? PER QUÈ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COM CONTINUAREM AVUI? 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUÈ PREPARAREM PEL PRÒXIM DIA?    
 
 
 
 
 
 

ESTEM PREPARATS PER PRESENTAR EL NOSTRE CAS ALS COMPANYS DE CLASSE? PER QUÈ?  

 

 

                         

 

RECORDEU QUE CAL REALITZAR L’AUTOAVALUACIÓ I CO-AVALUACIÓ! 



Nom:                                                                    Grup: 

TASCA  INDIVIDUAL  
A partir d’aquest vídeo respon a les preguntes:  

https://www.youtube.com/watch?v=lh0bawLsXdI 
 

1. Cita quin és el procés o processos que intenta explicar el vídeo. 
 
 
 

2. Amb l’ajuda d’aquests dibuixos, respon: 
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https://www.youtube.com/watch?v=lh0bawLsXdI


 

    
 

 
a. On es produeix l’òvul? 

 
 
 

b. On es produeixen els espermatozoides? 
 
 

 
c. Quin camí segueixen els espermatozoides, des del moment que es          

produeixen fins arribar a fecundar l’òvul? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

d. A què dóna lloc la fusió del nucli de l’espermatozoide i de l’òvul? 
 
 
 

3. Quants espermatozoides entren normalment a l’òvul? Per què? 
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4. Un cop fecundat, l’òvul es desplaça cap a l’úter. 
a. Quan hi arriba queda envoltat per l’endometri de l’úter, quina creus que és la              

seva finalitat? 
 
 
 
 

b. Què passaria amb aquest teixit si no hi hagués hagut fecundació? 
 
 
 
 

 
5. Per determinades causes es pot produir l’expulsió del fetus. 

a. Com s’anomena aquesta interrupció de l’embaràs? Sempre és causat o pot           
ser espontani? 

 
 
 
 
 
 
 

6. Hi ha casos en que els espermatozoides del progenitor no són capaços d’arribar a              
fecundar l’oòcit, per exemple per falta de mobilitat. Per sort, per satisfer les             
necessitats de reproducció hi ha moltes tècniques a l’abast. 

a. Què li recomanaríeu a una parella amb aquest problema? Explica en què            
consisteix. 

 
 

 
 
 
 
 

b. Podria succeir que el problema vingués donat per la progenitora femenina?           
Posa un  exemple. 

 
 
 

7. Un dels dos individus d’una parella té SIDA, quines precaucions haurien de prendre?             
Què pot passar si no ho tenen en compte? 
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8. Com hagués canviat el vídeo si…. 
a. S’hagués utilitzat un mètode anticonceptiu com el preservatiu? 

 
 
 

b. I altres mètodes com la píndola anticonceptiva? 
 
 
 
 

9. Mentre donaves resposta a aquestes preguntes, hi ha hagut algun terme que no has              
sabut definir o dubte que t’hagi sorgit? Comenta’l. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les respostes han de ser breus. 

Podeu utilitzar imatges i dibuixos en aquelles preguntes que considereu convenient, 
però sempre acompanyats d’una petita explicació o comentari. 
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Sóc conscient de com treballo?
Nom:                                                                                   Company:

1.
Completa la taula següent al llarg del treball: 

Marqueu només un oval per fila.

Gens No gaire Força Bastant Molt

Participo en l’organització del grup 
i l’establiment de rols
Assumeixo la responsabilitat del 
meu rol dins el grup
He llegit atentament el cas i he 
remarcat aquelles paraules o 
frases principals
Comento amb els companys les 
idees principals del cas
Deixo que m’ajudin i ajudo als 
companys a que entenguin el cas 
i les idees principals
Em plantejo què sé sobre aquest 
tema
Escolto també què saben els 
companys i respecto la seva 
opinió
Detecto i aporto idees de què cal 
cercar i participo en la recerca
Recullo i contrasto informació de 
fonts diverses, actualitzades i 
fiables
Participo activament en la 
comunicació i treball dins el grup
Dono idees per la presentació i hi 
participo
He fet un bon ús de les targetes i 
respectat les normes de treball
Entenc la importància d’aquest 
tema
He pogut relacionar aquest tema 
amb el que hem fet anteriorment a 
classe
Puc relacionar el tema amb 
aspectes socials, de la vida 
quotidiana o el treball de científics
M’he comportat de forma correcta 
i adequada
He necessitat ajuda dels 
companys?
He necessitat ajuda del 
professor?

Un cop acabat el treball, respon a les preguntes següents:
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2.
He anat millorant o empitjorant en alguns dels punts de la taula anterior al llarg 
del treball? Quins? 

Demana al company de la dreta del teu grup que amb 
un bolígraf vermell completi la taula i respongui a la 
pregunta anterior, així podràs saber com veuen els 
companys el teu treball

3.
Estic d'acord amb la seva opinió? 

Maqueu només un oval.

 Sí 

 No 

4.
Podria millorar en algun aspecte? M'ha fet reflexionar la opinió del company? 

5.
M'ha servit el qüestionari per seguir un esquema de treball i organitzar-me? 

Maqueu només un oval.

 Sí 

 No 

 No n'he fet cas 

6.
Seria capaç d'aplicar aquesta forma de 
treballar a altres problemes? 



Tecnologia de

7.
Què he après? 

8.
Per quin motiu he fet aquesta activitat? 



ACTIVITAT DE CO-AVALUACIÓ DEL GRUP 
NOM DE LA PERSONA QUE AVALUA:  

Quan la resposta és SI, escriu un 1. Quan la resposta és NO, escriu un 0. Escriu 0’5 quan creguis que la resposta és SI, “però no del tot”  
 

Noms del membres del grup:      

Ha sabut dialogar i acceptar crítiques     

Ha sabut escoltar i respectar altres opinions, 
deixant participar a tots els membres del grup 

    

Ha participat activament     

S’ha expressat de forma clara     

Ha aportat bones idees     

Ve a la sessió amb la informació llegida i 
preparada 

    

Ha assumit la seva responsabilitat      

Ha buscat informació per avançar      

Ha animat al grup amb la feina i ha creat un bon 
ambient 

    

S’ha comportat de forma correcta al llarg de tot 
el treball 

    

SUMA DEL TOTAL:     

 

Pots afegir algun comentari si creus convenient     
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GRAELLA D’OBSERVACIÓ DEL PROFESSOR 
NOM DEL GRUP: 

Els apartats 9, 10 i 11 tenen un valor de 1’5 punts. La resta d’ítems representen 0’5 punts. Total: 10 punts. 

Nom del membre del grup           

1. Va treballar amb intensitat?           

2. Es va presentar voluntari/a pels diferents rols?           

3. Va assumir la responsabilitat del seu rol?      

4. Va generar idees?           

5. Va formular hipòtesis?           

6. Va localitzar idees clau i conceptes per a la recerca?           

7. Va connectar la informació trobada amb el problema?           

8. Va revalorar les idees que havien generat?           

9. Va generar idees i temes de recerca addicionals?           

10. Quantes vegades va participar?*           

11. Es va comportar de forma correcta?*      

12. Utilitza per targetes en les sessions de treball?           

13. Es va avaluar a si mateix adequadament?      

14.Va avaluar els seus companys adequadament?           

*Aquests dos ítems queden registrats pel docent després de cada sessió al full de seguiment  on hi ha escrits tots els noms dels alumnes.  



Exemple de Full de seguiment individual (participació i comportament)  

                                Sessió 2      Sessió 3    Sessió 4   Sessió 5   Sessió 6    Sessió 7 

Nom de l’alumne P C P C P C P C P C P C Anotacions de C 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

P= Participació, C= Comportament 
+= adequat, 0 =no gaire adequat ,  - = inadequat (especificar el comportament) 
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Els punts negatius resten puntuació, els punts 0 ni resten ni sumen i els punts positius sumen. No es podrà obtenir una puntuació negativa. És a dir, si l'alumne/a té 2 positius i 3 negatius, la nota final queda amb 0.
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