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1. Presentació de la Unitat Didàctica (UD) 

“Les cotorres argentines, a Barcelona! I ara què?” és una Unitat Didàctica (UD) sobre ecologia que 

s’emmarca a l’assignatura de Biologia de 2n de Batxillerat de l’INS Milà i Fontanals de Barcelona. Està 

destinada a un grup format per quatre noies de les quals totes volen presentar-se a les PAU del 2017. 

Donat el fet que les quatre provenen de països estrangers, sovint presenten dificultats en la 

lectoescriptura. Així doncs, una de les majors prioritats és reforçar la competència comunicativa, 

afavorint la comprensió gràcies a la presentació de recursos i suports variats, i alhora estimulant la seva 

expressió tant oral com escrita.   

La UD està dissenyada com una seqüència didàctica alternativa, presentant-se com un problema el 

qual requereix una recerca científica per tal de proposar-hi una possible solució, el que es coneix com 

a aprenentatge basat en un problema (ABP). Més concretament, es contextualitza en el cas de les 

cotorres argentines a l’ecosistema urbà de Barcelona, considerades en aquests últims anys com una 

plaga. En aquesta situació problema, s’encarrega a les alumnes que, utilitzant el coneixement científic, 

proposin (en format lliure) una solució per a frenar el creixement accelerat d’aquesta població.  

El cas de les cotorres argentines resulta el context d’aprenentatge general, i també el d’aplicació durant 

la resolució a l’encàrrec plantejat. No obstant això, amb la intenció de treballar diferents ecosistemes, 

es presenten dos contextos d’aprenentatge més per a la construcció del coneixement. El primer d’ells, 

per a aprendre sobre l’estructura dels ecosistemes, es contextualitza en imatges de la selva tropical i 

el desert càlid, ecosistemes més aviat pròxims a les alumnes considerant la seva procedència. El 

segon, per a comprendre la dinàmica dels ecosistemes, es presenta mitjançat un vídeo sobre el fons 

marí. En qualsevol cas, però, es fa referència al cas de les cotorres argentines, per no distanciar-se del 

context original.  

Els principals objectius llavors serien, per una banda, conèixer els diferents components que integren 

el model d’ecosistema i, per altra banda, comprendre la dinàmica dels ecosistemes (en quant a equilibri 

i regulació d’aquests), amb la intenció que l’aprenentatge sobre els diferents conceptes d’ecologia 

permetin a les alumnes justificar una resposta no sols al cas plantejat com a problema, sinó que siguin 

capaces d’aplicar-ho a qualsevol altra situació.  

Al llarg de les sessions es treballa de manera individual, per parelles diferents i amb tot el grup-classe 

cooperativament, sempre oferint les bastides necessàries perquè les alumnes puguin progressar cap a 

la seva autonomia i l’assoliment dels objectius. Per tant, es pretén que les alumnes adquireixin totes 

les habilitats per a ser capaces d’analitzar la complexitat de la situació i obtenir una visió crítica que els 

permeti, a més, valorar el paper de la ciència en quant a actuacions sobre el món físic.  

Per últim, respecte a l’avaluació, es proposa valorar certs aspectes actitudinals, procedimentals i 

conceptuals. Això no obstant, donat el fet que es vol fomentar que les alumnes participin en les 

decisions relacionades amb l’avaluació del seu progrés de l’aprenentatge i es responsabilitzin de les 

mateixes, se’ls ofereix la possibilitat de consensuar en quin grau els diferents criteris i activitats s’han 

de considerar en la nota final.  
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2. Programació de la UD 

2.1. CICLE, NIVELL I MATÈRIA 

La UD està destinada a tractar-se dintre de la matèria de Biologia del nivell de 2n de Batxillerat. 

2.2. CONTEXT DE LA UD 

Context d’aprenentatge 

Aquesta UD està dissenyada a partir del context d’aprenentatge del cas de la plaga de cotorres 

argentines a Barcelona. Aquest context es presentarà a les alumnes a partir d’un cas tipus ABP en el 

que tindran un primer contacte amb l’escenari sobre el qual treballaran. S’ha escollit aquest context ja 

que es tracta d’un animal que és habitual al barri on s’ubica el centre educatiu i tracta una problemàtica 

que podran observar directament per elles mateixes.  

Aquest context serà el d’aprenentatge general de tota la UD tot i que, per tal de mostrar diversos tipus 

d’ecosistemes a les alumnes, es construirà el coneixement a partir d’activitats presentades en contextos 

d’aprenentatge diferents. Un d’ells es presentarà com un anàlisi de dues imatges diferents: la primera, 

contextualitzada a la selva tropical; la segona, contextualitzada al desert càlid. Aquests contextos han 

estat escollits per la procedència d’algunes de les alumnes de l’aula. L’altre context d’aprenentatge es 

presenta mitjançant un vídeo del fons marí. Aquest, ha estat escollit per mostrar a les alumnes un 

ecosistema molt diferent als que hauran vist fins al moment. 

No obstant això, en tots els casos es fa referència contínua al cas de les cotorres argentines per no 

separar-nos del context original. 

Context d’aplicació 

El context d’aplicació d’aquesta UD consisteix en la resolució de l’encàrrec presentat en el cas de les 

cotorres argentines. Es tractarà de fer una presentació en format lliure per parelles durant les quals 

presentin propostes per a controlar la plaga d’aquesta espècie a Barcelona. Perquè es pugui resoldre 

aquest cas, hauran de conèixer en profunditat diferents aspectes dels continguts d’ecologia de 

batxillerat i, alhora, el cas de les cotorres i la seva implicació en l’ecosistema urbà. 

 

2.3. TREBALL PER COMPETÈNCIES 

Competències generals i comunes 

 Competència comunicativa: donat el fet que les quatre alumnes provenen d’altres països 

amb una llengua i cultura diferent, amb freqüència presenten algunes dificultats en la 

comprensió lectora i amb la expressió comunicativa. Per tant, les activitats d’aquesta UD estan 

plantejades amb la intenció que les alumnes millorin i reforcin la seva capacitat per a 

comprendre fets i fenòmens científics i per a aprendre a explicar-los, argumentar-los i justificar-

los mitjançant la comunicació tant oral com escrita. Aquestes es veuen reflectides des del 

primer moment, en el que es presenta el cas de les cotorres argentines com a una situació 

problema i ja han de comunicar les idees que es poden extreure del text i els coneixements que 

tenen sobre alguns conceptes d’ecologia. Al llarg de les sessions, en totes les activitats que es 

plantegen han d’exposar els resultats en veu alta i/o per escrit, estimulant-les a que 

desenvolupin les habilitats comunicatives necessàries per a millorar aquesta competència.  
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 Competència en la gestió i el tractament de la informació: per a afavorir el progrés cap a 

l’autonomia de les alumnes, es proporciona una bibliografia recomanada amb la intenció que 

aquestes aprenguin a seleccionar la informació rellevant i necessària, provinent de diferents 

fonts i recursos, per a resoldre les diverses qüestions o el problema plantejat. De la mateixa 

manera, el diferent material es proporciona seqüencialment per tal que les alumnes aprenguin, 

progressivament, a ordenar i classificar tota la informació.  

 Competència digital: es pretén treballar aquesta competència en dos sentits. En primer lloc, 

la bibliografia que es facilita és d’accés públic a Internet, promovent que s’utilitzin les TIC per a 

la recerca de la informació. En segon lloc, es vol donar a conèixer la utilitat de programes i 

eines digitals per a la construcció del coneixement, com l’ús del qüestionari inicial sobre 

estructura dels ecosistemes i el vídeo sobre la dinàmica dels ecosistemes. 

 Competència en recerca: el fet d’aprendre a partir del cas a resoldre sobre les cotorres 

argentines (ABP) que les alumnes hagin d’analitzar una situació complexa en el sentit de que, 

un cop identificat el problema, hagin d’investigar tot construint el coneixement científic per tal 

de comunicar una possible solució a la situació problema en la presentació del final de la UD. 

 Competència personal i interpersonal: es pretén proporcionar informació de diverses fonts i 

recursos per contribuir a que les alumnes adquireixin una opinió crítica sobre el distints 

problemes que poden ocasionar l’entrada d’espècies invasores com la cotorreta argentina a un 

ecosistema com el de Barcelona. A més, es vol fomentar que les alumnes autoregulin el seu 

aprenentatge estimulant una millora en la seva autoestima, i així acabin sentint-se lliures per 

valorar críticament el treball tant propi com aliè.  

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: plantejant un problema 

real afavoreix que les alumnes tinguin una visió de l’activitat científica més propera i pràctica a 

l’hora de realitzar accions i prendre decisions sobre la vida quotidiana i que es relacionen tant 

amb la societat com amb el medi ambient.  

   

Competències bàsiques de matèria 

 Competència en indagació i experimentació: en aquesta seqüència didàctica es pretén 

adquirir les habilitats necessàries per a proposar una solució a un cas plantejat com a problema 

(control de la plaga de les cotorres argentines) a través de la recerca d’informació en diverses 

fonts al llarg de les sessions. 

 Competència en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món físic: es pretén que les 

alumnes no sols s’apropiïn dels conceptes que es relacionen amb l’estructura i la dinàmica dels 

ecosistemes per a aprendre a justificar les prediccions i explicacions (a les activitats 

d’introducció i síntesi del coneixement), sinó també per a ser capaç de prendre decisions 

informades en quant a actuacions que permetin l’equilibri de l’ecosistema urbà de Barcelona 

(proposta d’actuació per a controlar el creixement accelerat de les cotorres argentines).   
 

En aquest cas, la única competència que no es treballaria explícitament en profunditat seria la de 

comprensió de la naturalesa de la ciència.  
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2.4. OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

Objectius conceptuals 

Específics de bloc segons currículum per ordre d’aparició:  

 Objectiu 2. Apreciar les aportacions de la biologia per resoldre problemes de la vida quotidiana, 
tot valorant els aspectes ètics, socials, ambientals, econòmics o polítics relacionats amb els 
nous descobriments i les seves aplicacions, i desenvolupant actituds positives vers la ciència.  

 Objectiu 3. Utilitzar informació procedent de diferents fonts i suports per formar-se una opinió 
crítica sobre els problemes actuals de la societat relacionats amb la biologia, mostrant una 
actitud davant diverses opinions contrastades, i tenir capacitat per debatre i argumentar les 
idees pròpies i les d’altri. Utilitzar amb propietat la terminologia biològica en la comunicació en 
diferents contextos.  

 Objectiu 4. Aplicar estratègies de la investigació científica: plantejament de problemes, 
formulació d’hipòtesis, cerca d’informació, elaboració d’estratègies de resolució, disseny i 
muntatges experimentals, anàlisi i comunicació de resultats amb capacitat explicativa i 
predictiva dels fenòmens que s’estudien.  

 Objectiu 10. Analitzar la biodiversitat en totes les seves dimensions. Interpretar els diversos 
models d’organització dels éssers vius. 

 Objectiu 11. Analitzar els problemes ambientals de diferent naturalesa en el context del debat 
científic actual.  

 

Específics de la UD per ordre cronològic: 

 Reconèixer els components que integren el model d’ecosistema.  

 Identificar els diferents components biòtics que formen part d’un ecosistema (individus, 
poblacions i comunitats -biocenosi-).  

 Aplicar el concepte d’espècie. 

 Identificar els diferents components abiòtics que formen part d’un ecosistema (biòtop). 

 Reconèixer els diferents tipus de relacions ecològiques intraespecífiques i interespecífiques.  

 Comprendre les diferències entre competència interespecífica, depredació, parasitisme, 
simbiosi, mutualisme, comensalisme.  

 Argumentar les conseqüències de les relacions interespecífiques sobre els individus i les 
poblacions. 

 Diferenciar els nivells tròfics (productors i consumidors primaris, secundaris i terciaris).  

 Ubicar diferents exemples d’éssers vius en cadenes tròfiques i xarxes tròfiques. 

 Comprendre la dinàmica dels ecosistemes i el procés d’auto-regulació d’aquests.  

 Justificar els efectes dels desequilibris en els ecosistemes.  

 
Degut a la limitació temporal a cinc sessions i considerant les característiques del grup-aula, preveiem 
que no hi haurà temps suficient com per a profunditzar en alguns aspectes, així que s’haurà de tenir en 
compte en les sessions posteriors a la nostra intervenció. Els objectius pendents d’assolir llavors serien:  

 Entendre el paper dels descomponedors i els transformadors. Justificar la seva importància 
dintre dels ecosistemes.  

 Diferenciar entre els conceptes d’hàbitat, nínxol ecològic i nivell tròfic.  
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 Associar les relacions tròfiques amb l’intercanvi de matèria i energia dels éssers vius i dels 
ecosistemes.  

 Comprendre la biodiversitat dintre d’un marc evolutiu com a resultat de la selecció natural i 
l’adaptació dels éssers vius en els ecosistemes.  

 

Objectius procedimentals 

 Comunicar en llenguatge científic les idees, els resultats i les conclusions, de manera tant oral 
com escrita.  

 Adquirir la capacitat de comprendre i extreure informació de diferents fonts científiques.  

 Organitzar i classificar la informació procedent de diferents fonts i recursos. 

 Realitzar aportacions durant el treball cooperatiu. 

 Reflexionar sobre l’aprenentatge a partir de la interacció amb les companyes.  

 Reflexionar sobre les conseqüències de l’activitat humana sobre els ecosistemes a partir d’un 
cas concret.  

 

Objectius actitudinals 

 Utilitzar el coneixement científic per argumentar solucions a un cas plantejat de manera crítica 
i fonamentada. 

 Pensar de manera autònoma i creativa.  

 Mostrar una actitud oberta davant les intervencions de les companyes.  

 

 

2.5. CONTINGUTS 

Segons el que consta en el currículum:  

Es tractarà l’apartat de biodiversitat, en el qual s’aborden diferents aspectes de l’ecologia. Més 
concretament: 

 Consideració de la biodiversitat a escala individual, poblacional i d’ecosistemes. Definició del 
concepte d’espècie.  

 Anàlisi de la diversitat ecològica en el context dels diversos ecosistemes. Representació 
esquemàtica i discussió de xarxes tròfiques de diversos ecosistemes.  

 

Continguts conceptuals de la UD en particular:  

 Estructura dels ecosistemes 

o Concepte d’ecosistema 

o Components biòtics: individus, poblacions, comunitats (biocenosi); concepte d’espècie.  

o Components abiòtics: biòtop i factors que hi intervenen 

 

 Dinàmica dels ecosistemes 

o Relacions ecològiques: intraespecefíques i interespecífiques 
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o Tipus de relacions interespecífiques: competència interespecífica, depredació, 
parasitisme, simbiosi, mutualisme, comensalisme. 

o Nivell tròfic: productors i consumidors primaris, secundaris i terciaris. Descomponedors* 
i transformadors*. Exemples d’espècies de cada nivell tròfic.  

o Cadenes tròfiques o alimentàries i xarxes tròfiques o alimentàries.  

o Relacions tròfiques i intercanvi de matèria i energia*.  

o Desequilibris en els ecosistemes: espècies invasores 

 

L’asterisc (*) representa aquell contingut que preveiem que haurem de mencionar sols per sobre degut 
al context situacional (temps i grup-aula) mencionat anteriorment.   

 

Consideracions al voltant dels continguts 

Què han fet abans?  

La UD està pensada per a desenvolupar-se en un moment en el què les alumnes ja han tractat la 
majoria dels grans apartats d’acord amb el currículum; per tant, es parteix d’un punt en el qual 
prèviament s’ha après sobre genètica (considerant les conseqüències a nivell tant individual com 
poblacional), sobre la composició dels éssers vius i, més profundament, sobre les maneres de portar a 
terme les funcions vitals (emfatitzant la importància de la fotosíntesi i la quimiosíntesi). 

 

Idees prèvies 

Pel nivell en el que es situen les alumnes, algunes concepcions alternatives que es podrien explicitar són: 

 Concebre les relacions entre els organismes únicament com relacions entre individus en comptes 

de poblacions. 

 Citar la superioritat dels depredadors respecte a les preses en termes físics i/o evolutius.  

De totes maneres, es prefereix explorar inicialment aquelles idees prèvies sobre ecologia més 

profundament per determinar-ne el grau de coneixement de les alumnes, que marcarà el punt de partida 

(veure qüestionari inicial a l’apartat de Material).  

 
Què faran després? 

Els continguts que es tracten en aquestes cinc sessions ofereixen la possibilitat perquè just després es 
tractin d’altres al voltant de la biodiversitat:  

 Anàlisi del flux d’energia com a motor dels ecosistemes i interpretació de la seva complexitat 
en termes de producció.  

 Reconeixement de la importància de productors i descomponedors en el manteniment dels 
ecosistemes i de la vida a la Terra. 

 Evolució: interpretació de la selecció natural i l’adaptació com a resultat del procés de relació 
entre biòtops i biocenosi.  
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2.6. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

El que es pretén al llarg de les cinc sessions és desenvolupar un aprenentatge basat en un problema 

(ABP). Es tracta, doncs, de plantejar a les alumnes una situació considerada com a problema, en un 

context determinat i de rellevància social, i aquestes, mitjançant la construcció dels coneixements 

necessaris, han de ser capaces d’aplicar-hi una solució (progrés definit en la Taula de sota). 

Sessió Fase del cicle de l’aprenentatge Recurs d’aprenentatge Contingut 

 
 

1 

Plantejament situació problema  

(cas de les cotorres argentina) 

 

Exploració idees prèvies 

Introducció nou coneixement 

 

Context aprenentatge (ABP)  

ESTRUCTURA 
ECOSISTEMES  

2 
Introducció nou coneixement 

Síntesi del coneixement 

Nou context aprenentatge        
(1 – imatge ecosistema) 

 

3 

Exploració idees prèvies 

Introducció nou coneixement 

 

Context aprenentatge (ABP)  

DINÀMICA 
ECOSISTEMES  

Síntesi del coneixement 

 

Nou context aprenentatge        
(2 – vídeo dinàmica)  

4  

Aplicació del coneixement 

 

Context aplicació (ABP) 

 

Estructura + 
Dinàmica 5 

 

En quant als continguts d’ecologia a tractar, aquests s’engloben dins dos grans blocs: “estructura dels 

ecosistemes” i “dinàmica dels ecosistemes”. Per a cada bloc, es realitza un cicle d’aprenentatge fins a 

consolidar el coneixement; no obstant, la fase d’aplicació es desenvolupa a les últimes sessions de 

manera conjunta als dos blocs de continguts.  

A més, amb la intenció didàctica d’introduir el nou coneixement i consolidar-lo, es desenvoluparan 

activitats específiques per a cada bloc de continguts, de manera que es treballarà dintre de nous 

contexts d’aprenentatge com s’ha mencionat a l’apartat corresponent (2.2). S’ha de recordar, però, que 

l’aplicació del coneixement sempre consisteix en proposar una solució al cas plantejat com a ABP (en 

aquest cas resulta el context d’aplicació).  

 

 

 

 

 

SESSIÓ 1  

FASE DEL CICLE 

 Exploració idees prèvies 

 Introducció inicial del coneixement 
 

NOTA: Tot i que la durada de les sessions teòricament és de 55 min, les activitats estan pensades 

per a desenvolupar-se en sessions de 45-50 min, donant un cert marge per a assolir els objectius 

proposats.  
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SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Presentació general de la UD i consens sobre l’avaluació (10 min) 

 Introducció de la temàtica general que es tractarà a les següents sessions i de la metodologia a 

seguir. 

 Es presentaran els criteris i les activitats que les docents consideren que s’han d’avaluar, però 

s’ofereix a les alumnes la possibilitat de consensuar l’avaluació (quins aspectes creuen que han 

de ser avaluats i en quin grau). Es tracta d’animar-les a que argumentin com consideren que 

s’ha d’avaluar sobre el seu progrés d’aprenentatge i què avaluar en cada sessió (actituds, 

procediments i/o continguts).  

2. Presentació del cas i lectura individual del text (5 min) 

 Presentació del cas contextualitzat –encàrrec- (ABP) i lectura individual del text. 

3. Qüestionari obert i conversa informal (20 min) 

Exploració inicial de les idees prèvies a través d’un qüestionari obert i conversa informal. 

 Cada alumna respondrà a un qüestionari obert de manera individual per mitjà d’un suport 

informàtic amb connexió a Internet. Les preguntes a respondre són majoritàriament conceptuals 

i relacionals sobre coneixements dels que pot ser tenen alguna idea però probablement sense 

adequar-se al model científic. En alguns casos, se’ls demanarà la idea que creuen que hi ha al 

darrera d’un terme “nou” per a elles. 

 Per a cada pregunta, apareixeran les respostes de totes les alumnes a la pissarra, de manera 

que es tracta d’explicitar les possibles concepcions alternatives i discutir quina resposta 

consideren que s’apropa més al coneixement científic, sense evidenciar-ne la correcta però que 

poc a poc vagin construint el coneixement.  

4. Exposició idees rellevants del text i llistat del contingut (7 min) 

 Un cop explicitades les idees prèvies, es pretén que les alumnes extreguin les idees principals 

del cas presentat anteriorment, mitjançant un diàleg docents-alumnes.  

 Es realitzarà una pluja d’idees sobre els continguts teòrics necessaris per a la resolució del cas. 

Escriptura del llistat de conceptes a la pissarra i orientar-les per garantir que han sorgit tots 

(almenys els de l’estructura dels ecosistemes). 

 En qualsevol cas, les docents les guien i les animen a participar. 

5. Repartiment de la bibliografia recomanada (3 min) 

 Les docents proporcionen una bibliografia recomanada amb diversitat de recursos que els 

proporcionin la informació que necessiten. S’explicarà que a la següent sessió treballaran per 

parelles i a partir de la bibliografia hauran de realitzar unes activitats.  

 Preveiem que no hi haurà gaire temps disponible; per tant, no es tracta que hagin d’aprendre tot 

el coneixement al final d’aquesta sessió, sinó sols de començar a introduir el material sobre el 

qual construiran el coneixement necessari. Les properes sessions es dedicaran a treballar 

aquests continguts més profundament. S’assignarà una companya a cada alumna, de manera 

que seran els “grups base” amb els que es treballarà la resta de les sessions i amb la que 

realitzaran l’encàrrec. 

 Grup base 1: Alumnes A i B 

 Grup base 2: Alumnes C i D 

6. Cloenda de la sessió (3 min) 

En comú, i com a conclusió, donar a conèixer què és el que s’ha treballat durant la sessió i determinar 

quins consideren els següents passos per a la resolució del cas (aprendre com s’estructuren els 

ecosistemes més detalladament per aplicar-ho al les cotorres argentines i, més endavant, conèixer 

la dinàmica dels ecosistemes per proposar una solució al cas plantejat). 
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GESTIÓ DE L’AULA 

 Treball individual per a la lectura i el qüestionari 

 Treball amb tot el grup classe a la posada en comú 

 Treball en equips (parelles) per a la recerca d’informació 

 Les docents donen les bastides necessàries en cada una de les activitats i tenen la funció de 

moderadores i guies per tal d’assolir els objectius. 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació del treball individual, grupal i en parelles: diversitat en la gestió de l’aula donat que 

cada alumna es pot sentir més còmoda en alguna tipologia d’organització concreta. Afavoreix la 

cooperació i col·laboració entre totes les alumnes. 

 Les alumnes tenen l’oportunitat de combinar l’ús del llenguatge de manera escrita i per oral, per tal 

de promoure el desenvolupament de la competència lingüística. Es treballa, per tant, tant la 

comprensió com la expressió oral i lectora.  

 S’aporten recursos de tipologia diversa en la bibliografia (escrit, vídeos, imatges, etc.) per tal que 

aquelles alumnes amb més dificultats en el llenguatge no es trobin en una situació de desigualtat 

molt superior. 

 Donat que tenen algunes mancances en confiar en les seves capacitats, les docents intenten 

animar-les i orientar-les en tot moment, millorant la seva autoestima i el concepte que tenen de si 

mateixes.  

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

En principi es considera oportú no avaluar el contingut sinó valorar qualitativament aspectes 
procedimentals i actitudinals. En aquesta sessió, aquests aspectes es poden avaluar en les 
converses informals d’exploració de les idees prèvies i durant l’elaboració del llistat de contingut.  

Criteris d’avaluació 

S’avaluen qualitativament aspectes procedimentals (30% de la nota final) i actitudinals (30% de la 
nota final) d’acord amb la taula d’observació annexada. En qualsevol cas, aquells criteris que s’han 
d’avaluar i en quina mesura exacta es pacta amb les alumnes, però es considera que haurien 
d’aparèixer alguns criteris com la participació, actitud crítica davant les aportacions de les altres 
companyes, argumentar les pròpies aportacions, etc.  

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Cas (ABP) 

 Qüestionari obert 

 Bibliografia recomanada 

 

 Projector 

 Dispositius electrònics per a cada alumna (ordinadors o tauletes)  
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SESSIÓ 2  

FASE DEL CICLE 

 Introducció i construcció de nou coneixement 

 Re-estructuració i síntesi del coneixement 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Revisió del treball realitzat fins al moment; presentació d’alguns aspectes de 
l’encàrrec i de la sessió (10 min) 

Les docents inicien un diàleg per recordar què es va treballar a la sessió anterior. Situar les alumnes 
dintre el cas de les cotorres argentines.  

En aquest moment, es torna a presentar els objectius, contingut, i el format de la proposta (sobre 
l’encàrrec) que hauran de presentar a l’última sessió.  

De la mateixa manera, es presenta la metodologia de treball i es continua consensuant els criteris i 
les activitats d’avaluació.  

2. Recerca de la informació en la bibliografia proposada -sessió 1- per parelles i activitats 
“grup expertes” (20 min) 

Tenint en compte el que s’ha comentat anteriorment sobre el cas i l’encàrrec, s’intercanvien les 
parelles del “grup base” (sessió anterior) formant dues noves parelles anomenades “grup d’expertes” 
(de manera que en cada grup d’expert hi haurà una alumna d’un grup base diferent). 

En aquest moment, les docents proporcionen una imatge diferent a cada “grup d’expertes” que inclou 
diferents elements de l’estructura d’un ecosistema. A més, se’ls presenta també unes preguntes 
sobre l’estructura dels ecosistemes (i en part també de dinàmica dels ecosistemes), els quals els 
hauran d’identificar a la imatge i determinar-hi una relació entre ells.  

 Grup d’expertes 1: Ecosistema X – Alumnes A i C 
 Grup d’expertes 2: Ecosistema Y – Alumnes B i D 

 
Les alumnes inicien (per “grup d’expertes”) la recerca de la informació necessària a la bibliografia 
recomanada en la sessió anterior per tal de resoldre les preguntes. Les docents podran aportar 
bastides en cas que alguna parella tingui dificultats per a procedir. 

3. Explicació dels resultats al “grup base” (10 min) 

Un cop resoltes les preguntes (en la mesura que els sigui possible), les alumnes tornen al seu “grup 
base” per intercanviar els coneixements adquirits sobre cada imatge en el “grup d’experts”. 

Així, dins els grup base, cada una d’elles haurà treballat un ecosistema diferent amb intenció que 
disposin d’un major coneixement a l’hora de realitzar la presentació final en conjunt.  

4. Posada en comú i cloenda de la sessió (5-10 min) 

Breu reflexió (mitjançant el diàleg entre alumnes i amb les docents) sobre l’aprenentatge adquirit i 
sobre les passes a seguir per a poder realitzar l’encàrrec inicial. Es tracta, doncs, d’exposar els 
resultats perquè les alumnes facin una primera reflexió al intentar extrapolar-ho al cas de les cotorres 
argentines.  

 

GESTIÓ DE L’AULA 

 Treball cooperatiu per parelles: grup d’expertes i grup base.   

 Les professores moderen i guien durant les activitats.  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Treball per parelles i amb tot el grup classe, afavorint la cooperació entre les alumnes. 
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 Ús de material contextualitzat a la seva realitat, per fomentar el seu interès, atenent a la diversitat 

cultural.  

 Imatges com a suport per a la detecció d’elements d’un ecosistema per atendre a aquelles 

alumnes amb una major dificultat pel llenguatge. 

 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

En principi es considera oportú no avaluar el contingut sinó valorar qualitativament aspectes 
procedimentals i actitudinals. En aquesta sessió, aquests aspectes es poden avaluar durant la 
realització de l’activitat de les imatges dels ecosistemes (sobretot durant el “grup d’expertes”).  

Criteris d’avaluació 

S’avaluen qualitativament aspectes procedimentals (30% de la nota final) i actitudinals (30% de la 
nota final) mitjançant una taula d’observació. En qualsevol cas, aquells criteris que s’han d’avaluar i 
en quina mesura exacta es pacta amb les alumnes, però es considera que haurien d’aparèixer alguns 
criteris com la participació, actitud crítica davant les aportacions de les altres companyes, reconèixer 
en la bibliografia quin contingut es necessita, etc.  

No obstant això, és possible que fins i tot les alumnes prefereixin que el contingut de les seves 
respostes sigui avaluat també quantitativament o qualitativament i es considerarà avaluar-ho si així 
ho volen.  

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Imatges dels ecosistemes 

 Preguntes sobre els ecosistemes 

 Bibliografia recomanada 

 

 Projector 

 Dispositius electrònics per a cada alumna (ordinadors o tauletes) 

 

 

SESSIÓ 3  

FASE DEL CICLE 

 Introducció i construcció del nou coneixement. 

 Re-estructuració i síntesi del coneixement. 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Revisió del treball realitzat fins al moment (5 min) 

Les docents inicien un diàleg per recordar què s’ha treballat a les sessions anterior. Resolució dels 
possibles dubtes. 

2. Visualització d’un vídeo per introduir la dinàmica dels ecosistemes (15 min) 
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Visualització d’un fragment adaptat del vídeo Xarxa Tròfica. El Mar a Fons sobre la dinàmica dels 
ecosistemes (disponible a  

https://drive.google.com/file/d/0Bz6RF-4AeXxGbmhESEJrS2xpdkE/view?usp=sharing). 

Les docents indiquen que les alumnes han d’identificar i anotar individualment tots aquells conceptes 
que s’esmentin i es relacionin amb el que han estat treballant els dies previs. A la finalització del 
vídeo, els diran en veu alta i es farà un llistat comú. 

NOTA: cal tenir en compte si afloren algunes idees alternatives que no hàgim detectat prèviament. 

3. Introducció del nou coneixement a partir del vídeo (15 min) 

Les docents proporcionen un llistat de preguntes a resoldre sobre el vídeo que s’ha visualitzat. 
Treballaran amb la seva parella del “grup base”. Poden consultar la bibliografia recomanada i el vídeo 
en tot moment. Les docents les assistiran i comprovaran que no tinguin dificultats que impedeixin la 
resolució de les qüestions. En aquestes preguntes s’inclouran algunes que facin referència a la 
detecció dels continguts treballats al cas de les cotorres argentines. 

4. Co-avaluació qualitativa de les activitats (10 min) 

Cada alumna d’un grup base s’intercanvia el full on s’hi inclouen les respostes amb una de l’altre 
grup base. Es tracta que vagi completant l’apartat de “què hauria de fer per a millorar la resposta?” 
de manera que serveixi com a eina de “co-avaluació” (en el sentit de revisar qualitativament el 
contingut d’una altra persona). 

5. Cloenda de la sessió (5min) 

Es preveu que no hi haurà temps disponible per a realitzar una posada en comú de les co-
avaluacions, de manera que es conclou la sessió: el resultat d’aquesta sessió marcarà el punt de 
partida per a la propera, a la que es farà la posada en comú i es continuarà amb la seqüència. 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

 Treball cooperatiu per parelles: grup base.  

 Treball individual durant les co-avaluacions per a afavorir l’autonomia i el pensament crític.  

 Les professores moderen i guien durant les activitats.  

 Les docents utilitzen el diàleg per assegurar-se que es van assolint els objectius.  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Ús de vídeos com a suport per a la introducció dels nous coneixements per a atendre aquelles 

alumnes amb una major dificultat per al llenguatge. 

 S’afavoreix l’expressió escrita per aquelles alumnes amb una major dificultat per a la competència 

comunicativa.  

 Treball per parelles, intercanvi de resultats i treball amb tot el grup classe, afavorint la cooperació 

entre les alumnes. 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

L’activitat de respondre preguntes sobre el vídeo es podria avaluar en quant a contingut, almenys 
proposem de manera qualitativa. Avaluar, com en les sessions anteriors, aspectes actitudinals i 
procedimentals.  

Criteris d’avaluació 

S’avaluen qualitativament aspectes procedimentals (30% de la nota final) i actitudinals (30% de la 
nota final) en una graella d’observació. En qualsevol cas, aquells criteris que s’han d’avaluar i en 
quina mesura exacta es pacta amb les alumnes, però es considera que haurien d’aparèixer alguns 
criteris com la participació, actitud crítica davant les aportacions de les altres companyes, saber 
realitzar el retorn de comentaris amb crítiques constructivistes, etc.  

 

https://drive.google.com/file/d/0Bz6RF-4AeXxGbmhESEJrS2xpdkE/view?usp=sharing
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MATERIAL I RECURSOS 

 Fragment del vídeo. Adaptat de: El Mar a Fons. Obra Social “la Caixa.” (2012). Xarxa tròfica. 

eduCaixa. Original disponible a: https://www.educaixa.com/ca/-/red-trofica  

 Preguntes a resoldre sobre el vídeo 

 

 Bibliografia recomanada inicialment i ampliada 

 Projector 

 Dispositius electrònics per a cada alumna (ordinadors o tauletes) 

 

 

SESSIÓ 4  

FASE DEL CICLE 

 Re-estructuració i síntesi del coneixement 

 Aplicació del coneixement après 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Revisió del treball i de les co-avaluacions (10 min) 

Les docents inicien un diàleg per recordar què s’ha treballat a les sessions anteriors. Resolució dels 
possibles dubtes. Posada en comú de les co-avaluacions de la sessió prèvia i reflexió sobre aquesta 
metodologia (Els va resultar útil per adonar-se’n del què s’havien equivocat? Van poder trobar 
resposta a allò que no sabien? Varen assolir millor els conceptes treballant-los en les respostes i 
després revisant-los a les respostes de les companyes?). 

2. Breu reflexió sobre la introducció d’espècies invasores i els problemes que comporta 
(10 min) 

Un cop treballada l’estructura i dinàmica dels ecosistemes, les docents iniciaran una petita reflexió 
sobre la introducció d’espècies exòtiques: els motius i els problemes que comporta (a partir d’una 
presentació en format ppt). Les alumnes hauran d’aprofundir en aquests aspectes de manera 
autònoma a partir de tot el coneixement adquirit a les sessions prèvies per a poder resoldre el 
problema de les cotorres argentines. 

3. Preparació del material per a les presentacions de l’encàrrec (20 min) 

Per parelles (grup base), han de preparar la presentació final en resposta a l’encàrrec plantejat (ppt, 
vídeo, word, el que sigui, fins i tot sols presentació oral). Especificar què ha de contenir aquesta 
presentació, què i com es valorarà. Les docents serveixen de guia i poden aportar idees en cas que 
sigui necessari. 

4. Proposta mapa conceptual i cloenda de la sessió (auto-regulació) (5-10 min) 

Les docents proposen a les alumnes que, abans de la presentació del proper dia, entreguin 
individualment un mapa conceptual que els serveix de síntesi global i per a regular el seu 
coneixement. Se’ls estimularà a realitzar-ho oferint la possibilitat que comptabilitzi com a un afegit 
(“extra”) a la nota final global. 

A continuació es proporciona un qüestionari d’auto-regulació de l’aprenentatge per a que tinguin en 
compte en quin punt es troben i què haurien de saber per a realitzar una bona presentació.  

Per últim, discutir i valorar l’estat en el que es troben les presentacions.  

 

 

 

https://www.educaixa.com/ca/-/red-trofica
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GESTIÓ DE L’AULA 

 Reflexió amb tot el grup a partir de les diapositives que presenten les professores sobre l’entrada 

d’espècies invasores i la seva problemàtica.  

 Treball en equips per a la preparació del material per a la presentació de l’encàrrec.  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Treball per parelles, treball amb tot el grup classe, afavorint la cooperació entre les alumnes. 

 Llibertat en el format de les presentacions per afavorir la diversitat d’estil de comunicació i 

presentació dels continguts. 

 Animar a que les alumnes siguin partícips de la regulació del seu aprenentatge.  

 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació i criteris d’avaluació 

En aquesta sessió no hi hauria continguts per a avaluar, sols actituds i procediments (seguint la mateixa 
metodologia que a les sessions anteriors).  

No obstant això, s’estimula que les alumnes realitzin el mapa conceptual, que pot comptabilitzar fins a 
un punt extra a la nota final. Se’ls proporcionarà una rúbrica d’avaluació perquè sàpiguen què i com 
s’avaluarà.  

A part, i seguint el mateix criteri, també se’ls proporciona la rúbrica d’avaluació de la presentació final.  

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Bibliografia recomanada i ampliada 

 Ppt 

 La resta d’activitats treballades en les sessions anteriors 

 Rúbriques d’avaluació 

 

 Projector 

 Dispositius electrònics per a cada alumna (ordinadors o tauletes) 

 

SESSIÓ 5  

FASE DEL CICLE 

 Aplicació del coneixement après 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Resolució dels possibles dubtes i explicació metodologia de la sessió (5 min) 

 

2. Presentacions de les exposicions i co-avaluació de continguts (25 min) 

Les alumnes presenten el treball realitzat en front a l’encàrrec de l’ABP i les companyes i docents 
avaluen els continguts de les presentacions mitjançant la rúbrica proporcionada per les docents. 

3. Auto-avaluació de l’aprenentatge i cloenda de la sessió (fins a acabar) 

Es deixa un marge de temps perquè les alumnes s’auto-avaluïn a la graella d’observació i perquè es 
faci una valoració sobre la metodologia emprada i l’aprenentatge.  
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GESTIÓ DE L’AULA 

Sobretot treball per parelles però també es tracta que de manera individual valorin les sessions i el seu 

aprenentatge.  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Treball per parelles i amb tot el grup classe.  

 Llibertat en el format de les presentacions. 

 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació i criteris d’avaluació 

Presentació final: avaluar continguts (rúbrica), procediments i actituds. En aquest cas el percentatge 
de cada un podrà variar. 

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Rúbrica de co-avaluació 

 Rúbrica del mapa conceptual 

 

 Projector 

 

 

 

 

 

En la següent taula queda resumida la seqüència d’activitats: 

 

NOTA: de moment es deixa sense emplenar l’apartat d’avaluació perquè s’anirà realitzant anotacions 

en funció del consens amb les alumnes.  

 



 
 

Sessió Temps SEQ. ACT. INTENCIONALITAT DIDÀCTICA GESTIÓ AULA AVALUACIÓ 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10’ Presentació general SD i consens avaluació Donar a conèixer la metodologia, els criteris i les activitats d’avaluació Comú   

5’ Presentació del cas i lectura individual del text Afavorir la competència lingüística. Introduir el context. A | B | C | D  

20’  

Qüestionari obert (ind) i conversa informal (comú) 

 

Exploració idees prèvies. Introducció cxt en part 
1r) A | B | C | D 

2n) Comú 

 

7’ Idees rellevants del text i llistat del contingut Garantir l’explicitació d’idees i conceptes clau del context (i SD)  

 

Comú: 

A – B 

X 

C – D 

 

3’ Proporcionar bibliografia Donar a conèixer sols la informació  

amb el que es treballarà (i metodologia) 

 

3’ 
 

Cloenda sessió 
Donar a conèixer el que s’ha treballat i  

determinar els següents passos 

 

 

 

 

 

2 

10’ Revisió del treball fins al moment i presentació 

metodologia treball 

Recordar el que s’ha treballat i situar en el context (+ encàrrec). 

Donar a conèixer la metodologia, els criteris i les activitats d’avaluació 

 

20’  

Recerca informació (bibliografia proposada S1) i 

activitat imatges 

 

Afavorir el treball cooperatiu. Promoure la competència en recerca. 

Introduir nou cxt 

Grup expertes 

A – C 

B – D 

 

10’ Resultats al “grup base”  

Promoure la re-estructuració del cxt 

A – B 

C – D 

 

5-10’ Posada en comú i cloenda A – B 

X 

C – D 

 

 

 

3 

5’ Revisió treball moment Recordar el que s’ha treballat i resoldre possibles dubtes  

15’ Visualització vídeo i llistat conceptes Introduir nou cxt. Explorar idees prèvies.  

15’ 
 

Preguntes “grup base” 
 

 

Introduir nou cxt. Sintetitzar cxt. 

A – B 

C – D 

 

10’  

Co-avaluació qualitativa 

A – D  

B – C 

 

3’ (faltarà temps posada en comú*). Cloenda sessió Donar a conèixer treball realitzat i següents passos.  A – B 

X 

 

 10’ Revisió treball i de les co-avaluacions Posar en comú el que s’ha treballat i avaluar la metodologia  
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4 

10’ Reflexió sobre espècies invasores (ppt) Promoure la reflexió sobre aquesta problemàtica ambiental. C – D  

20’  

Preparació presentació final 

 

Aplicar el cxt après 
A – B  

C – D 

 

5-10’ Proposta mapa conceptual i cloenda sessió  

(auto-regulació) 

Donar a conèixer treball realitzat i següents passos.  

Promoure l’autonomia i iniciativa. 

A – B 

X 

C – D 

 

 

 

 

 

5 

5’ Inici Resoldre possibles dubtes. Animar-les.   

25’ 
 

Presentacions i co-avaluacions 
Garantir la correcta aplicació del cxt après.  

Afavorir la competència comunicativa 

Ppt 1: A – B  

Ppt 2: C – D 

 

-  

Auto-avaluació i cloenda sessió 

 

Reflexionar i contrastar les perspectives sobre la metodologia 

utilitzada al llarg de les sessions i l’aprenentatge. 

A – B 

X 

C – D 

 

Estructura dels ecosistemes 

o Concepte d’ecosistema 

o Components biòtics: individus, poblacions, comunitats (biocenosi); 
concepte d’espècie.  

o Components abiòtics: biòtop i factors que hi intervenen 

 

Dinàmica dels ecosistemes 

o Relacions ecològiques: intraespecefíques i interespecífiques 

o Tipus de relacions interespecífiques: competència interespecífica, 
depredació, parasitisme, simbiosi, mutualisme, comensalisme. 

o Nivell tròfic: productors i consumidors primaris, secundaris i terciaris. 
Descomponedors* i transformadors*. Exemples d’espècies de cada 
nivell tròfic.  

o Cadenes tròfiques o alimentàries i xarxes tròfiques o alimentàries.  

o Relacions tròfiques i intercanvi de matèria i energia*.  

o Desequilibris en els ecosistemes: espècies invasores 
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2.7. CRITERIS GENERALS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Amb l’ús de diferents metodologies de treball (individual, cooperatiu per parelles, grup-classe) es 

pretén, per una banda, afavorir la intervenció de cada una de les alumnes i, per altra banda, 

fomentar una actitud crítica i oberta davant les aportacions tant pròpies com alienes.  

En quant a la distribució de les parelles, donat el fet que no hi ha diferències significatives en 

relació als nivells d’aprenentatge, generalment sols es considera que al llarg de les sessions totes 

treballin amb la resta per tal de fomentar la cooperació i un major intercanvi d’idees. 

Per altra part, considerant que les quatre provenen d’altres països i sovint mostren dificultats en 

la lectoescriptura, s’utilitza tota una diversitat de material i recursos per a construir el coneixement 

(imatges, vídeos, textos, explicacions orals amb suport visual...). A més, es fomenta que les 

alumnes utilitzin el coneixement científic per a justificar les seves aportacions, afavorint llavors 

l’expressió tant oral com escrita i així assolir el desenvolupament de la competència 

comunicativa.  

A més, tenint en compte la seva procedència, en algunes situacions s’utilitzaran contextos 

d’aprenentatge més pròxims a la seva realitat, amb la intenció de captar la seva atenció i afavorir 

la comprensió de la ciència en el món físic.  

En qualsevol cas, les activitats de cada sessió es desenvolupen a partir de metodologies diferents 

per tal de fomentar el seu interès i continuitat en la recerca d’una solució a la situació plantejada 

com a problema (ABP).  

Per últim, les docents tindran en compte les necessitats individuals de cada una d’elles, animant-

les en tot moment i proporcionat les bastides necessàries pel seu progrés cap a l’assoliment d’un 

aprenentatge competencial. Com a grup classe, se’ls oferirà la possibilitat de consensuar tant els 

criteris com les activitats d’avaluació, fomentant així la seva autonomia i l’adquisició d’un 

compromís i responsabilitat, i per tant poder establir entre totes una millor cohesió i un bon 

ambient de treball dins l’aula.   

 

2.8. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ 

Al llarg de la seqüència didàctica, es tindran en compte criteris actitudinals, procedimentals i 

conceptuals per avaluar el progrés d’aprenentatge de les alumnes i el seu grau d’assoliment 

competencial. Les activitats en les que es realitzarà algun tipus d’avaluació també són diverses, 

amb la finalitat que hi hagi tot un marc de valoracions qualitatives i quantitatives que resultin en 

la nota final. 

L’avaluació serà continuada al llarg de tota la seqüència didàctica i a l’inici de cada sessió 

s’argumentarà a les alumnes la nostra proposta d’avaluació (què i quin valor representarà en la 

nota final) tot deixant un marge de variació segons les decisions preses conjuntament. D’aquesta 

manera, es fomenta el reconeixement de la seva autonomia i de l’avaluació com a valoració del 

seu propi aprenentatge (avaluació inclusiva).  

Així doncs, l’avaluació proposada queda distribuïda de la següent manera: 

CRITERIS ACTIVITATS Qualificació Instrument 
 

Coneixements  

(40%) 

Presentació final (35%) 0-10 
 

Rúbrica 
Co-avaluació quantitativa exposició oral (5%) 0-10 
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Procediments  

(30%) 

 

Avaluació contínua al llarg de totes les sessions. 

Quantitat d’indicadors variables segons consens. 

Auto-avaluació sessions (5% en cada criteri) 

 

0 = NO 

0,5 = en part 

1 = SÍ 

 

Graella 
d’observació Actituds  

(30%) 

 

A més, si realitzen el mapa conceptual es pot afegir fins a un punt a la nota final global (si la 

qualificació és 10), utilitzant la rúbrica d’avaluació proposada.  

 

2.9. CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES 

 Ciències per al món contemporani (altra modalitat de batxillerat): comparteix una bona part 

del llenguatge científic així com alguns conceptes sobre ecologia. S’hi relaciona també en 

l’anàlisi de la diversitat ecològica en el context dels diversos ecosistemes. 

 Llengua: comprensió oral i escrita, i comunicar-se utilitzant correctament el llenguatge tant 

oral com per escrit. Ús de l’argumentació i la justificació. 

 Filosofia: en la comprensió de la ciència com a activitat humana que influeix en la societat. 

 Tecnologia: en l’ús de pàgines web i eines digitals.  
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Unitat Didàctica de Biologia – 2n Batxillerat 

NOM: 

Les cotorres argentines,  

a Barcelona! I ara què? 

Sobre estructura i dinàmica dels ecosistemes (ecologia) 

MATERIAL PER 

A L’ALUMNAT 
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M1. Presentació del cas 

Les cotorres d’Argentina, a Barcelona! I ara què? 

A la Neus li agrada molt anar a dinar de carmanyola per 

les zones verdes de Barcelona i fer una migdiada sota 

l’ombra dels arbres. Fa unes setmanes, quan s’anava a 

tombar sota un arbre al Parc de la Ciutadella, la seva 

amiga Aina es va fixar que a sobre hi havia un niu 

d’alguna espècie d’ocell.  

 Compte, Neus! Que si bufa una mica de vent, 

pot ser es trenquen les branques i et cau a 

sobre! -li va advertir l’Aina. 

En aquell moment, vam mirar cap a dalt i vam veure alguns individus de color verd i de mida més 

aviat petita al voltant del niu. Va ser la nostra amiga Lara, biòloga especialitzada en ecologia, qui 

va comentar que es tractava de la cotorra argentina, coneguda també com a cotorreta de pit gris 

(Miyopsitta monachus).   

 Argentina? I què hi fan aquí? –es va estranyar la Neus. 

 Ara que ho comentes, fa uns anys que veig un munt d’exemplars d’aquesta població 

lliurement per la ciutat, però mai m’hi havia parat a pensar! -va afegir l’Aina. -Recordeu 

que l’Alícia en tenia una com a mascota a casa seva anys enrere? 

 Segur que aquestes es van escapar del zoo! -va respondre la Neus.  

 

Na Lara ens va explicar que cap el 1975, una parella de cotorres 

argentines importada com a mascotes s’havien alliberat 

accidentalment i havien aconseguit sobreviure i reproduir-se, 

introduint-se per tant com a noves ciutadanes de la comunitat que 

forma Barcelona. Aquesta espècie és autòctona de Sud Amèrica 

però, actualment, es pot trobar a diversos països d’Europa o Estats 

Units, on ha aconseguit adaptar-se als factors abiòtics i així han entrat 

a formar part de la biocenosi dels ecosistemes de les ciutats.  
 

No obstant, gràcies a l’ajuda dels científics i dels ciutadans, es va aconseguir fer un recompte del 

nombre de cotorres argentines a Barcelona: havia augmentat tant el nombre d’individus en els 

últims anys que començava a ser una amenaça per a altres espècies d’aus dels ecosistemes de 

la ciutat. 

Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona demana col·laboració als científics i 

ciutadans en la proposta de mesures contra el creixement accelerat de la població de cotorres 

argentines. Nosaltres (Aina i Neus) hem pensat que, des del Milà i Fontanals, seria interessant 

participar en aquest projecte de recerca; per això, us demanem que dissenyeu una presentació 

destinada als ciutadans de la zona perquè coneguin la situació i considerin les vostres opcions 

com a proposta de millora. Per tal que tothom entengui quina és la problemàtica i quina solució 

proposeu, la vostra presentació haurà d’incloure tant els aspectes sobre ecologia que treballarem 

en aquestes sessions així com la proposta a l’Ajuntament per controlar el creixement d’aquesta 

plaga.  

 

Sobretot, no us amoïneu! Es tracta de gaudir l’experiència entre totes mentre aprenem. Nosaltres 

us orientarem en tot el que sigui necessari perquè el resultat sigui satisfactori. I ara... endavant! 

Imatge  SEQ Imatge \* ARABIC 1. Nius 

de Cotorra argentina 

Sessió 1 
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M2. Qüestionari inicial sobre els ecosistemes 

Aquí us proporcionem les preguntes a les que acabeu de donar resposta a través d’Internet. Si 
el torneu a realitzar més endavant us serà útil per a regular el vostre grau de coneixement sobre 
l’ecologia.   
 

1. Segurament haureu sentit parlar del concepte “ecosistema”, tot i que sovint quan se’ns demana 
una definició ens resulta una mica complicat. Per donar a entendre què hi ha darrera la idea 
d’ecosistema, dieu dues paraules que us vinguin al cap en relació a aquest terme: 
 

 Paraula 1:  
 Paraula 2:  

 

2. A vegades és més fàcil partir d’exemples per recordar conceptes de biologia. Dieu dos exemples 
d’ecosistema que us vinguin en ment: 
 

 Exemple 1: 
 Exemple 2: 

 

3. Creieu que en aquests ecosistemes és important tenir en compte els components “no vius” 
per estudiar-los? En cas afirmatiu, podries dir dos exemples de components “no vius” d’un dels 
ecosistemes esmentats a la pregunta anterior? 
 

 Si / No 
 Exemple 1:      
 Exemple 2:  

 

4. Potser ara ja recordeu una mica més el concepte d’ecosistema. Podríeu dir quatre components 
que formin part d’un ecosistema? 
 

 Component 1: 
 Component 2: 
 Component 3: 
 Component 4: 

 

5. Al text, quan l’Aina parlava amb les seves amigues al parc, deia que “havia vist un munt 
d’exemplars d’aquesta població” referint-se a les cotorres argentines; creieu que seria correcte 
fer servir el terme “població” si no estava parlant de persones? En cas afirmatiu, a “què” o “qui” 
ens podem referir amb el terme població? 

 Si / No 
 En biologia, quan diem població ens podem referir a ... 

 

 

6. En alguns moments al text, a més de poblacions, hi han aparegut els conceptes d’espècie, 
individu i comunitat. Creus que aquests termes estan relacionats? Podries escriure una frase 
en la que apareguin tots tres? 

 
 Si / No 
 Frase: 

 
 

7. Què creieu que vol dir que les cotorretes de pit gris són “autòctones” de Sud Amèrica? 
Vol dir que... 

 

S1 
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8. Per a proposar una possible solució al problema, primer hauríem d’entendre per què és un 
problema. Sabríeu dir dos possibles problemes de l’entrada d’espècies invasores? I dos 
problemes de l’entrada de les cotorretes argentines a Barcelona? 

 
 Problemes espècies invasores en general: 

A.    
B.   

  
 Problemes de l’entrada de les cotorretes argentines a Barcelona: 

A.   
B.   

 

 

Tant en el text com en aquest qüestionari, segur que haureu pogut detectar molts conceptes que 
us resulten nous i que poden ser importants per comprendre l’ecologia. Us proporcionem una 
bibliografia recomanada amb diversos recursos on podreu fer recerca sobre aquests termes i 

així, totes plegades, buscar una possible solució al problema de les cotorretes argentines! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llistat de conceptes a tenir en compte: 
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M3. Bibliografia recomanada 

 

  

Sessió 1 

En aquesta web hi trobaràs molta informació que pot                   

resultar rellevant per a profunditzar en l’ecologia: 

http://cosmolinux.no-

ip.org/recursos_aula/BIO_2nBAT_Ecologia.html 

I aquí alguns altres links molt útils! 

 

http://cosmolinux.no-

ip.org/recursos_aula/BIO2nBAT/Ecologia/Autoregulacion_ecosistema_mcgraw_hill.pdf 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1g-

4YyMSCAo2zqmF_eYEWef_rD0hr4_bIsYOtAo8FuSc/edit#slide=id.p80 

 

Abans de finalitzar la sessió.... 

http://cosmolinux.no-ip.org/recursos_aula/BIO_2nBAT_Ecologia.html
http://cosmolinux.no-ip.org/recursos_aula/BIO_2nBAT_Ecologia.html
http://cosmolinux.no-ip.org/recursos_aula/BIO2nBAT/Ecologia/Autoregulacion_ecosistema_mcgraw_hill.pdf
http://cosmolinux.no-ip.org/recursos_aula/BIO2nBAT/Ecologia/Autoregulacion_ecosistema_mcgraw_hill.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1g-4YyMSCAo2zqmF_eYEWef_rD0hr4_bIsYOtAo8FuSc/edit#slide=id.p80
https://docs.google.com/presentation/d/1g-4YyMSCAo2zqmF_eYEWef_rD0hr4_bIsYOtAo8FuSc/edit#slide=id.p80
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M4. Activitat sobre estructura dels ecosistemes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donat el que ja heu après sobre ecologia i la informació que podeu obtenir a 

partir de la següent imatge, podríeu respondre les següents preguntes? 

 

(Treballeu per parelles amb el vostre grup d’expertes. Podeu 

consultar la bibliografia recomanada en tot moment i consultar a les 

professores). 

 

 

S2 

Per a resoldre una situació complexa, sovint es requereix la 

col·laboració de varis especialistes, cada un dels quals proporciona 

nou coneixement a la resta.  

Així doncs, perquè pugueu trobar una solució al problema de les 

cotorres argentines, pot ser és convenient que al principi us 

“especialitzeu” en algun aspecte i aporteu la informació a la vostra 

parella del grup base.  

Ara treballareu amb una companya de l’altre grup base, i entre les 

dues intentareu resoldre les activitats que us plantegem, creant 

així un “grup d’expertes”. Un cop respostes les qüestions que us 

hem plantejat, tornareu a agrupar-vos amb la vostra parella del 

“grup base” per a intercanviar la informació obtinguda. Som-hi! 

 

La meva parella amb 

la que formo el “grup 

d’expertes” és... 
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ECOSISTEMA 1: LA SELVA – GRUP 1 

 

En aquesta imatge hi podeu veure representat 

un ecosistema de la selva tropical. Com 

sabeu, les selves són boscs que es solen 

localitzar a zones properes als tròpics. En 

general, solen caracteritzar-se per un clima 

càlid i humit. A més, n’és característica 

l’enorme biodiversitat que hi podem trobar.  

 

 

Preguntes Grup 1 
Noms: 

1. Per què podem dir que aquesta selva és un ecosistema?  
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2. Com podem classificar els elements del biòtop d’un ecosistema? Podries posar 
tres exemples d’elements del biòtop de la selva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Com podem classificar els elements de la biocenosi d’un ecosistema? Podries 
posar tres exemples d’elements de la biocenosi de la selva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Creus que els elements del biòtop i de la biocenosi d’aquest ecosistema estan 

relacionats entre ells? Quins tipus de relacions creus que es poden donar?  
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5. Busca informació sobre algunes de les espècies que pots veure en la imatge. 

Creus que es donen relacions entre individus de la mateixa espècie? Posa’n dos 

exemples concrets d’aquest ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Creus que aquestes espècies es relacionen amb altres espècies dins 

l’ecosistema? Quins tipus de relacions es podrien donar? Posa dos exemples 

de relacions entre diferents espècies concretes d’aquest ecosistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La cotorra argentina que us hem presentat al cas anterior, 
prové d’un ecosistema molt diferent al de les ciutats 
europees on la podem trobar actualment. Amb quins nous 
elements del biòtop de l’ecosistema urbà de Barcelona 
creus que interacciona actualment la cotorra argentina?  
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ECOSISTEMA 2: EL DESERT – GRUP 2 

 

En aquesta imatge hi podeu veure representat 

un ecosistema del desert. Els deserts càlids 

es caracteritzen per grans oscil·lacions de 

temperatura entre el dia i la nit i les baixes 

precipitacions. Tot i que la vegetació és 

escassa i sembla un ecosistema molt poc 

habitat, hi podem trobat multitud d’organismes 

molts adaptats a les seves característiques.  

 

 

Preguntes Grup 2 
 

Noms: 

 

1. Per què podem dir que aquesta selva és un ecosistema?  
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2. Com podem classificar els elements del biòtop d’un ecosistema? Podries posar 
tres exemples d’elements del biòtop del desert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Com podem classificar els elements de la biocenosi d’un ecosistema? Podries 
posar tres exemples d’elements de la biocenosi del desert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Creus que els elements del biòtop i de la biocenosi d’aquest ecosistema estan 

relacionats entre ells? Quins tipus de relacions creus que es poden donar?  
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5. Busca informació sobre algunes de les espècies que pots veure en la imatge. 

Quines possibles relacions interespecífiques creus que hi pot haver? Posa dos 

exemples de relacions interespecífiques concrets d’aquest ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Creus que aquestes espècies es relacionen amb altres espècies dins 

l’ecosistema? Quins tipus de relacions es podrien donar? Posa dos exemples 

de relacions entre diferents espècies concretes d’aquest ecosistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La cotorra argentina que us hem presentat al cas 
anterior, prové d’un ecosistema molt diferent al de les 
ciutats europees on la podem trobar actualment. 
Quines creus que són les relacions de la cotorreta 
argentina amb la seva pròpia espècie?  

 

 

Com creus que e relaciona amb les altres espècies 

d’aquest ecosistema (relacions interespecífiques)?  
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M5. Activitat sobre dinàmica dels ecosistemes 

 

 

 

NOTA: de moment no empleneu l’apartat de “co-avaluació”. El farem servir més endavant! 

I recordeu: podeu utilitzar la bibliografia recomanada i l’ajuda de les professores.  

A més de l’anterior bibliografia, us recomanem:  

https://www.educaixa.com/microsites/El_bosque/Bosc_un_ecosistema/ 

 

Torna a veure el fragment del vídeo a:  

https://drive.google.com/file/d/0Bz6RF-4AeXxGbmhESEJrS2xpdkE/view  

Vídeo original: https://www.educaixa.com/ca/-/red-trofica 

 

1. Durant aquest curs, heu treballat molt a fons 
processos com la fotosíntesi o la quimiosíntesi. En 
aquest vídeo, us han esmentat alguns organismes 
que fabriquen el seu aliment mitjançant aquests 
processos. Com anomenem aquest conjunt 
d’espècies dins una cadena alimentària? Podríeu 
fer una definició millor d’aquest concepte? 

 

 

Co-avaluació. Què podríem recomanar per a millorar la resposta? 

 

 

 

 

 

 

2. A més d’aquest conjunt d’espècies, hi ha organismes que s’alimenten de 
matèria orgànica. Podríeu dir quins són i com els classifiquem segons el nivell 
de la cadena alimentària en el que es troben? 

 

 

 

 

 

 

 

S3 

Utilitzant la informació que us ha aportat el vídeo, us animem a que 

us agrupeu amb la vostra parella del grup base i respongueu les 

següents preguntes. 

 

https://www.educaixa.com/microsites/El_bosque/Bosc_un_ecosistema/
https://drive.google.com/file/d/0Bz6RF-4AeXxGbmhESEJrS2xpdkE/view
https://www.educaixa.com/ca/-/red-trofica
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Co-avaluació. Què podríem recomanar per a millorar la resposta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cap al final del vídeo, apareix la figura del crustaci decàpode. 
Com l’anomena segons la seva activitat dins l’ecosistema? 
Segons això, quin tipus de consumidor creieu que és?  

 

 

 

 

 

Co-avaluació. Què podríem recomanar per a millorar la resposta? 

 

 

 

 

 

4. Anem a ajuntar tota aquesta informació: dibuixeu esquemàticament una cadena 
tròfica a la que apareguin els diferents nivells que s’han esmentat al vídeo i que 
acabeu de recordar. Exemplifiqueu-los amb les espècies que s’han anomenat al 
vídeo. Ajudeu-vos de la bibliografia per conèixer com es fan aquestes 
representacions! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-avaluació. Què podríem recomanar per a millorar la resposta? 
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5. Què creieu que significa que en un ecosistema hi ha diferents cadenes tròfiques 
interrelacionades formant xarxes tròfiques? Podries incloure alguna espècie 
d’alguna de les altres cadenes tròfiques a la que has dibuixat anteriorment per 
crear una xarxa tròfica? Ajudeu-vos de la bibliografia per conèixer com es fan 
aquestes representacions! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-avaluació. Què podríem recomanar per a millorar la resposta? 

 

 

 

 

 

 

 

6. És l’hora d’aplicar tot això a l’encàrrec que tenim pendent. Les 
relacions tròfiques que heu pogut observar a l’ecosistema marí, 
es donen a tots els ecosistemes. Penseu en les cotorres 
argentines, quin nivell creieu que ocupen en una cadena 
alimentària? Justifiqueu la vostra resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-avaluació. Què podríem recomanar per a millorar la resposta? 
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7. Explica, amb les teves paraules, el que veus representat a la imatge següent. 
Per fer-ho haureu d’incloure els conceptes rellevants d’ecologia que heu après 
en aquesta sessió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-avaluació. Què podríem recomanar per a millorar la resposta? 
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8. Com sabeu, les cotorres argentines s’han multiplicat 
en grans xifres en molts pocs anys. Tenint en compte 
la informació que us aporta la imatge superior, per 
què creieu que ha augmentat tant el nombre de 
cotorres des de que van arribar a Barcelona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-avaluació. Què podríem recomanar per a millorar la resposta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I la transcripció del fragment que heu visualitzat:  

La llum solar que il·lumina la superfície del mar té la capacitat de penetrar en el seu interior. 

Dins l'aigua, la llum va disminuint a mesura que augmenta la profunditat. A poca fondària, les 

roques submergides sovint estan recobertes d'algues que necessiten la llum per viure, igual com 

el fitoplàncton marí. Les algues fan servir la llum solar que els arriba a més dels nutrients 

inorgànics i el diòxid de carboni que estan dissolts a l'aigua per realitzar la fotosíntesi. 

Això els permet sintetitzar sucres i després lípids, proteïnes i altres substàncies que necessiten 

per créixer, reproduir-se i realitzar les seves funcions vitals. El creixement de les algues depèn 

de la llum solar, dels nutrients i dels gasos dissolts disponibles. 

Les fanerògames marines com la posidònia no depenen tant dels nutrients que hi ha a l'aigua, ja 

que els poden captar del sol del fons del mar amb les seves arrels. Els organismes que tenen la 

capacitat de sintetitzar matèria orgànica a partir de compostos inorgànics són coneguts amb el 

nom de productors primaris. Això ho poden fer a través de la fotosíntesi o, en altres casos, de la 

quimiosíntesi. 

Als oceans, la major part de la producció primària la realitzen les petites algues unicel·lulars i els 

cianobacteris, és a dir, organismes microscòpics que formen part del fitoplàncton marí. 

En condicions favorables, en un mil·lilitre d'aigua de mar superficial es poden trobar més de mil 

microalgues i un milió de bacteris, dels quals, molts són productors primaris. 
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Les petites algues unicel·lulars són l'aliment de molts organismes animals que també formen part 

del plàncton. Aquests són animals herbívors. Un exemples són els Copèpodes, uns petits 

crustacis que cada dia mengen una quantitat de fitoplàncton equivalent a la meitat del seu propi 

pes. 

També hi ha espècies que s'alimenten d'herbívors i que poden ser capturades per altres 

organismes planctònics. Tots ells són organismes consumidors. Els herbívors s'anomenen 

consumidors primaris i els organismes que s'alimenten d'altres consumidors s'anomenen 

consumidors secundaris. 

Tal com s'ha vist, en el plàncton hi ha uns productors primaris que serveixen d'aliment als 

herbívors i, aquests, a uns altres consumidors que també són part del zooplàncton. Tots ells són 

menjats per algunes espècies de peixos. Aquesta seqüència de nivells que va des del fitoplàncton 

fins els peixos és una cadena tròfica. 

El plàncton és també l'aliment del molts animals bentònics filtradors. Els corrents marins poden 

transportar el plàncton cap a les parets rocoses o cap al fons, on hi ha animals filtradors que 

tenen els mecanismes adients per capturar-lo. Alguns tenen tentacles que els permeten capturar 

partícules i, preses del plàncton, altres filtren les partícules i els organismes que hi ha a l'aigua 

fent-la circular per l'interior del cos. 

 

Els vegetals que hi ha als fons sorrencs i a les roques són també productors primaris dels quals 

s'alimenten alguns herbívors. Durant les hores de llum, es poden veure grups de salpes que 

picotegen les algues i les posidònies. Van tallant i menjant les parts més tendres. Són dels pocs 

peixos que les poden pair. 

En el medi marí hi ha poques espècies que s'alimentin de vegetals. Tan sols ho fan alguns peixos 

i sers invertebrats com algunes garotes, que són considerats també animals herbívors. 

Generalment, a la zona litoral, solen coincidir productors primaris i tota mena de consumidors. 

Els exemples són molt diversos. Aquí hi ha un nudibranqui que està menjant els petits pòlips 

d'una colònia d'hidrozous, els quals, s'alimenten d'organismes planctònics i de matèria orgánica 

que obtenen filtrant l'aigua i capturant les partícules amb els seus tentacles. 

Aquest crustaci decàpode al qual falten algunes potes que, segurament, ha perdut lluitant amb 

algun altre animal, caça un altre invertebrat en un fons de llot i pedres. Tot i que és de moviments 

lents, és un depredador. 

En els ecosistemes de la zona il·luminada, veiem que hi ha algues, animals herbívors i 

nombrosos invertebrats que s'alimenten d'ells però que, al mateix temps, tenen els seus propis 

depredadors ja siguin mol·luscs, crustacis o altres organismes invertebrats. 

I, finalment, els peixos, que s'alimenten de tots ells. Tal com es pot veure, en un ecosistema hi 

ha diferents cadenes tròfiques, moltes de les quals, tenen punts comuns, cosa que fa que 

s'estableixin relacions molt complexes entre elles. 

Les cadenes tròfiques, interrelacionades, formen allò que els ecòlegs anomenen una xarxa 

tròfica.  

 

Adaptat de: Obra Social “la Caixa.” (2012). Xarxa tròfica. eduCaix
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M6. Presentació sobre l’entrada                               
d’espècies invasores i les conseqüències  

 

 

 

 

 

S4 
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M7. Qüestionari d’auto-regulació de l’aprenentatge 

Marca amb una X l’opció que consideris que s’ajusta al grau d’aprenentatge que creus 

que tens actualment sobre els continguts indicats a continuació: 

  

 Grau d’assoliment 

 
 

Continguts 

 
No em 

sona 

 
Em sona 

Ho sé 
però no ho 

podria 
explicar ara 

Ho sé i 
ho podria 

explicar ara  

Concepte d’ecosistema     

Biocenosi d’un 
ecosistema 

    

Biodiversitat     

Concepte d’espècie     

Biòtop d’un ecosistema     

Relacions biòtop-
biocenosi 

    

Relacions 
intraespecífiques 

    

Relacions 
interespecífiques 

    

Tipus de relacions 
interespecífiques 

    

Nivell tròfic     

Productors     

Consumidors primaris, 
secundaris i terciaris 

    

Cadena tròfica     

Xarxa tròfica     

Diferència entre cadena 
tròfica i xarxa tròfica 

    

Diferència entre 
depredador i consumidor 

terciari 

    

Diferència entre 
consumidor primari - 

secundari 

    

Concepte d’espècie 
invasora 

    

Problemes de l’entrada 
d’espècies invasores en els 

ecosistemes 

    

Alteració del l’equilibri 
dels ecosistemes 

    

S4 
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M8. Criteris d’avaluació del Mapa conceptual de la unitat didàctica 

*Entenem per concepte secundari aquell que no és directament vocabulari científic sobre l’estructura i dinàmica dels ecosistemes.  

 
Criteris 

Excel·lent 
 (x1) 

Molt bé 
(x0,75) 

Bé 
(x0,5) 

Millorable 
(x0,25) 

Total 
per criteri 

Comentaris per 
criteri 

 
 
 

Conceptes 
(3) 

S’inclouen els 
conceptes més rellevants 

d’estructura i dinàmica dels 
ecosistemes dels treballats a 
les sessions. Apareixen tots 

els conceptes que es van 
presentar als objectius. 

S’inclouen la majoria dels 
conceptes rellevants treballats 
a les sessions però algun dels 

conceptes és secundari*. 
Apareixen gairebé tots els 

conceptes que apareixen als 
objectius presentats (falten d’1 

a 4). 

S’inclouen alguns dels 
conceptes més rellevants 

dels treballats a les sessions 
però també s’han inclòs els 

conceptes secundaris*. 
Apareixen la meitat o més 
dels conceptes presentats 

als objectius. 

S’inclouen 
conceptes principalment 
secundaris*. Apareixen 
menys de la meitat dels 

conceptes presentats als 
objectius. 

  

 
Relació entre 
els conceptes 

(3) 

Totes (o excepte una) 
les relacions entre els 

conceptes que es presenten 
al mapa són correctes. Es 
presenten interrelacions 

entre els conceptes 
treballats en diferents 

sessions. 

La majoria de les 
relacions entre els conceptes 

són correctes (màxim 4 
errònies). Es presenten 
interrelacions entre els 
conceptes treballats a 

diferents sessions. 

La meitat o més de les 
relacions entre els conceptes 
que apareixen són correctes. 

Només relacionen els 
conceptes que s’han 

treballat a una mateixa 
sessió. 

Menys de la meitat 
de les relacions entre els 
conceptes són correctes. 
Només relacionen els 
conceptes que s’han 
treballat a una mateixa 
sessió. 

  

Jerarquia 
(3) 

Els conceptes que 
apareixen estan jerarquitzats 

segons un ordre lògic  i 
visible de més inclusiu  a 

més subordinat de manera 
que s’aprecien diferents 

nivells o grans grups i sub-
nivells/grups. 

Els conceptes estan 
jerarquitzats segons un ordre 
lògic d’inclusivitat però no és 
del tot apreciable visualment. 
Alguns dels sub-nivells no ha 

estat inclòs dins els grups 
encapçalats pel concepte 

inclusiu. 

El mapa conceptual 
només inclou els conceptes 

inclusius. Si inclou sub-
conceptes no els inclou dins 

el “gran grup”. 

Els conceptes es 
presenten sense 

jerarquia de manera que, 
visualment, no s’observi 
cap tipus de rellevància 
pel que fa als conceptes 

inclusius. 

  

Connectors 
(1) 

Els connectors que es 
fan servir fan que s’observi 
clarament el tipus de relació 

entre els diferents 
conceptes. Sempre inclouen 

un verb. 

Els connectors que es fan 
servir fan que s’observi el tipus 

de relació entre els diferents 
conceptes. No sempre 

inclouen un verb. 

Els connectors que es 
fan servir no deixen clar el 
tipus de relació que hi ha 
entre els conceptes. No 
sempre inclouen un verb.  

Els connectors que 
es fan servir impliquen 
tipus de relacions entre 
els conceptes que són 

erronis. En cap cas s’han 
inclòs verbs. 

  

      
Total de punts 

(sobre 10) 

 

S4 
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Taula d’observació. Quina perspectiva tinc?  

ACTITUD   Criteris avaluació                                               
QUALIFICACIÓ (0 = NO   0,5 = EN PART  1 = SÍ) OBSERVACIONS 

 S1 S2 S3 S4 S5  

Assisteix a la sessió       

Arriba el més puntual que resulti possible       

Porta el material necessari       

Mostra una bona disposició per a realitzar les tasques proposades       

Participa activament a les diferents activitats       

Mostra una actitud receptiva davant aportacions de les companyes       

Mostra respecte davant les opinions de les altres companyes       

És respectuosa amb el torn de paraula       

Presta atenció quan la docent intervé       

Mostra disposició a fer canvis en el seus exercicis per completar-los o 

millorar-los 

      

Mostra una actitud positiva en front les crítiques constructives de les 

professores i/o companyes 

      

Té una actitud generosa i poc competitiva amb les companyes       

 

TOTAL = 
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PROCEDIMENTS   Criteris avaluació                                               
QUALIFICACIÓ (0 = NO   0,5 = EN PART  1 = SÍ) OBSERVACIONS 

 S1 S2 S3 S4 S5  

S’esforça en realitzar les tasques dintre del temps que s’ha establert       

S’esforça per a progressar en l’aprenentatge (auto-superació)        

Abans de demanar ajuda, busca la informació necessària per si ho pot 

resoldre per si mateixa 

      

S’observa que aprèn a distingir la informació rellevant en cada cas       

Intenta demanar ajuda si no sap com progressar       

S’implica en l’assoliment dels objectius en el treball per parelles       

Exposa la seva opinió de manera argumentada       

Intenta ajudar a una companya si aquesta no sap alguna cosa / com 

procedir 

      

Fa ús de la bibliografia o material recomanat       

Revisa el material/exercicis de les companyes de forma correcta i 

precisa 

      

S’observa que comprèn els objectius de les diferents activitats       

Aplica metodologies de treball adequades per a la resolució de les 

activitats 

      

Comprèn el passos a seguir i les temporitzacions de les sessions       

 

TOTAL = 
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AVALUACIÓ: Rúbrica per a la presentació final 

Indicadors                                                             Qualificació i criteris 

CONTINGUT 

GENERAL 

1 2 3 NOTA:  

 

En quant a 

explicació i 

vocabulari 

Els conceptes que s’inclouen en la 

presentació són en la majoria dels 

casos correctes però al explicar-ho es 

nota que no s’han acabat de 

comprendre. El vocabulari no acaba de 

ser entenedor.  

La majoria dels conceptes que 

s’inclouen en la presentació són els 

adequats i s’utilitzen de manera 

correcta. A vegades no s’explica tot el 

contingut en paraules entenedores i/o 

no s’utilitzen correctament.  

Els conceptes que s’inclouen són 

adequats (terminologia correcta) i 

s’utilitzen de manera coherent. 

L’explicació i la utilització dels 

diferents conceptes demostren que 

l’alumna entén els coneixements. 

Observacions: 

QUALITAT DE LA 

PRESENTACIÓ 

1 2 3 NOTA: 

 

En quant a la 

proposta i 

justificació 

Les alumnes en gran mesura es 

centren en el cas plantejat però gairebé 

no justifiquen les aportacions i/o sovint 

es remunten al marc teòric per a les 

explicacions però sense relacionar-ho 

al cas plantejat.  

Les alumnes sovint es centren en el 

cas plantejat i en la major part de les 

aportacions les justifiquen. 

La proposta de solució no és gaire 

encertada i/o no es justifica.  

Les alumnes aconsegueixen centrar-

se en el cas plantejat i en la major 

part de les aportacions les justifiquen. 

La proposta de solució és adequada i 

coherent amb el marc teòric.   

Observacions: 

ESTRUCTURA DE 

LA PRESENTACIÓ 

0 1 2 NOTA: 

 

En quant a seguir 

un ordre lògic 

(introducció, anàlisi 

de la informació, 

proposta) 

La presentació no acaba de seguir un 

ordre lògic. Seria els següents casos: 

 no s’ha presentat el problema ni es 

proposa una solució (tot i que sí 

s’analitza la informació) 

 es presenta el problema i directament 

es proposa una solució (sense analitzar 

la informació) 

Es pot seguir la seqüència però hi 

manca algun dels apartats (un dels 

dos):  

 no s’ha presentat el problema  

 sols s’analitza l’estructura o la dinàmica 

de l’ecosistema però no es fa 

referència a l’altre. 

L’ordre de la presentació és lògic i 

coherent, de manera que es pot 

seguir la seqüència. Es realitza una 

breu presentació de la situació 

problema (introducció), un anàlisi de 

tota la informació (estructura i 

dinàmica dels ecosistemes en relació 

al cas) i proposen una solució (tot fent 

una petita conclusió).  

 

 

Observacions:  
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EXPRESSIÓ ORAL  0 0,5 1 NOTA: 

 

En quant a 

llenguatge verbal i 

no verbal 

S’observa certa inseguretat en si 

mateixa: inverteix més temps en buscar 

algun altre suport (paper, pissarra...) 

que no pas dirigir-se al públic. La major 

part del temps comunica els enunciats 

en veu baixa i/o no presenten gaire 

coherència. 

Tot i que pot ser aparenta seguretat en 

si mateixa, inverteix més temps en 

buscar algun altre suport (paper, 

pissarra...) que no pas dirigir-se al 

públic i/o a vegades no acaba de 

formular bé els enunciats. El to de veu 

és prou alt com a per s’escolti.  

Manté una postura relaxada i segura 

de si mateixa. La major part del 

temps realitza les explicacions cap al 

públic. El to de veu és prou alt com 

per a que s’escolti. Parla de manera 

clara i concisa.  

Observacions: 

ADEQUACIÓ AL 

TEMPS 

0 0,5 1 NOTA: 

En quant a 

informació 

sintetitzada i temps 

global 

Es percep que no s’ha sabut organitzar 

la informació de la presentació en 

quant al temps establert.  

S’aconsegueix de manera global 

ajustar-se al temps previst però en 

algunes ocasions el temps destinat en 

algun aspectes no era adequat (pot ser 

la informació d’algun apartat no era 

proporcional amb el temps). 

El temps de la presentació s’adequa 

al que hi havia previst. S’ha 

aconseguit de manera global 

sintetitzar la informació rellevant per a 

la resolució del cas.  

Observacions: 
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Unitat Didàctica de Biologia – 2n Batxillerat 

NOM: 

Les cotorres argentines,  

a Barcelona! I ara què? 

Sobre estructura i dinàmica dels ecosistemes (ecologia) 

MATERIAL PER AL 

PROFESSORAT 

(algunes consideracions) 
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M2. Qüestionari inicial sobre els ecosistemes 

La intencionalitat didàctica d’aquest qüestionari és indagar sobre les idees prèvies i possibles 

concepcions alternatives que poden tenir les alumnes sobre alguns aspectes de l’ecologia. Al ser un 

qüestionari obert però guiat, s’afavoreix que s’explicitin aquelles idees preconcebudes. Les respostes 

s’analitzaran a l’aula amb les alumnes i serviran de reflexió per al professorat per saber, per una banda, 

el punt del qual parteixen les alumnes, i per altra banda, per tal de promoure un aprenentatge 

significatiu, construït sobre una base ferma durant tota la UD. 

 

1. Segurament haureu sentit parlar del concepte “ecosistema”, tot i que sovint quan se’ns demana una 
definició ens resulta una mica complicat. Per donar a entendre què hi ha darrera la idea d’ecosistema, 
dieu dues paraules que us vinguin al cap segons aquest terme: 

 Paraula 1:  
 Paraula 2:  

Donat que han treballat ecologia a l’ESO, esperem que siguin capaces d’anomenar dos conceptes 
relacionats amb els ecosistemes cada una. Esperem també que hi hagi diversitat en la “qualitat” de les 
respostes. Per exemple, considerarem que partim d’un nivell de coneixement més alt si alguna de les 
alumnes recorda conceptes com nínxol ecològic, consumidor primari, productor, depredador, etc. Tot i 
que no és considerat incorrecte, assumim que partim d’un grau de coneixement més baix si només 
observem respostes de l’estil: animal, planta, etc.  

 

2. A vegades és més fàcil partir des dels exemples per recordar conceptes de biologia. Dieu dos 
exemples d’ecosistema que us vinguin al cap: 

 Exemple 1: 
 Exemple 2: 

Esperem que totes elles puguin recordar dos exemples d’ecosistema, tot i que pot ser ens sorprenen 
esmentant com a exemples “ecosistema marí” i “ecosistema terrestre” (però no un tipus concret). 
Generalment, els ecosistemes que sempre es treballen a l’ESO solen ser els boscs pel que probablement 
estarà inclòs en els exemples (Ex: Bosc tropical). Considerarem que partim d’un nivell més alt si els 
exemples són d’ecosistemes de diferent tipologia (un ecosistema terrestre i un aquàtic) o si algú esmenta 
el Planeta Terra com a ecosistema.  

 

3. Creieu que en aquests ecosistemes és important tenir en compte els components “no vius” per 
estudiar-los? En cas afirmatiu, podries dir dos exemples de components “no vius” d’un dels 

ecosistemes esmentats a la pregunta anterior? 

 Si / No 
 Exemple 1:      
 Exemple 2:  

Probablement, les alumnes tindran consciència de la presència dels components inerts en els 
ecosistemes pel que esperem que la resposta sigui afirmativa. En cas d’obtenir respostes negatives, 
haurem d’incidir més en aquest aspecte al llarg de la UD. Pel que fa als exemples, esperem que incloguin 
elements visibles (aigua, terra, etc.) com a component inert dels ecosistemes. Considerarem que partim 
d’un nivell més alt si, s’inclouen components no visibles com, per exemple, la temperatura. 

 

 

4. Potser ara ja recordeu una mica més el concepte d’ecosistema. Podríeu dir quatre components que 
formin part d’un ecosistema? 

 Component 1: 

S1 
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 Component 2: 

 Component 3: 

 Component 4: 

Assumim que, a partir del text i les preguntes anteriors, les alumnes es recordaran d’alguns conceptes 
d’ecologia. Per això, esperem que ara puguin anomenar quatre components d’un ecosistema. 
Considerarem que ens trobem en un grau més alt de coneixement si totes les alumnes són capaces de 
recordar quatre components dels ecosistemes i, aquests components són anomenats amb termes 
científics correctes (medi, consumidor primari, espècies, etc.). Per altra banda, si no totes són capaces 
d’esmentar quatre components dels ecosistemes i si fan servir paraules en termes menys “científiques” 
per referir-se als components d’un ecosistema, considerarem que partim d’un nivell més baix de 
l’aprenentatge (animal, planta, terra, etc.)..  

 

5. Al text, quan l’Aina parlava amb les seves amigues al parc, deia que “havia vist un munt d’exemplars 
d’aquesta població” referint-se a les cotorres argentines; creieu que seria correcte fer servir el terme 
“població” si no estava parlant de persones? En cas afirmatiu, a “què” o “qui” ens podem referir amb 
el terme població? 

 Si / No 

 En biologia, quan diem població ens podem referir a  

Donada la formulació de la pregunta i la seva formació prèvia, les alumnes probablement respondran 
que, efectivament, no cal que es tracti d’éssers humans per referir-se població. En aquest cas estem 
intentant explicitar una concepció alternativa important: considerar que les poblacions són exclusivament 
humanes. Les alumnes haurien de respondre que el terme població pot incloure a qualsevol ésser viu, 
tot i que sovint es centraran més en els humans i/o animals. 

 

6. En alguns moments al text, a més de poblacions, hi han aparegut els conceptes d’espècie, individu i 
comunitat. Creus que aquests termes estan relacionats? Podries escriure una frase en la que 
apareguin tots tres? 

 Si / No 

 Frase: 

Donada la formulació de la pregunta i la seva formació prèvia, les alumnes probablement respondran 
afirmativament a la pregunta. Pel que fa a la construcció de la frase, creiem que probablement tindran 
algunes dificultats per redactar-la i l’ús dels termes no acabi essent del tot correcte. Les professores 
podrem intuir quin coneixement tenen les alumnes sobre aquests termes i com els fan servir.  

 

7. Què creieu que vol dir que les cotorretes de pit gris són “autòctones” de Sud Amèrica? 

Vol dir que... 

Esperem que, tot i que potser no facin una definició perfecta, sabran expressar la idea d’espècie 
autòctona. Ens permetrà comprovar que aquest concepte està molt clar per tal de poder introduir la idea 
d’espècie invasora i les conseqüències de la introducció d’espècies a ecosistemes d’on no són 
autòctones.  

 

8. Per a proposar una possible solució al problema, primer hauríem d’entendre per què és un problema. 
Sabríeu dir dos possibles problemes de l’entrada d’espècies invasores? I dos problemes de 
l’entrada de les cotorretes argentines a Barcelona? 

 Problemes espècies invasores en general: 

A.   
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B.   

 Problemes de l’entrada de les cotorretes argentines a Barcelona: 

A.   

B.   

Entenem que probablement mai hauran tractat en profunditat el problema de les espècies invasores i la 
problemàtica que això suposa, per la qual cosa els possibles problemes que esmentin probablement 
siguin extrets de la informació que aporta el propi ABP o del que puguin haver llegit o escoltat als mitjans 
de comunicació. Mitjançant aquesta pregunta obtindrem informació sobre el punt de partida en el que 
ens trobem pel que fa a quest aspecte. 

 

 

Tant en el text com en aquest qüestionari, segur que haureu pogut detectar molts conceptes que us 
resulten nous i que poden ser importants per comprendre l’ecologia. Us proporcionem una bibliografia 
recomanada amb diversos recursos on podreu fer recerca sobre aquests termes i així, totes plegades, 
buscar una possible solució al problema de les cotorretes argentines! 
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M4. Activitat sobre estructura dels ecosistemes 

Aquestes activitats estan pensades per al grup classe de quatre alumnes, fent una adaptació de la 

metodologia de treball cooperatiu el “trencaclosques”. Abans de fer aquestes activitats, les alumnes 

hauran fet una petita recerca bibliogràfica dels primers conceptes d’ecologia amb el seu “grup base”. 

Després d’això, les alumnes es reparteixen en grups d’experts (una persona de cada grup base) que 

faran l’anàlisi de les imatges que els correspongui.  

Les preguntes 1 a 6 són les mateixes per a totes les alumnes ja que creiem convenient que totes 

aprenguin i apliquin tots els conceptes de l’estructura dels ecosistemes. A més, és interessant que totes 

tinguin per escrit aquesta informació per poder aprofitar-la a l’hora d’estudiar per les proves PAU. La 

pregunta 7 consisteix en una aplicació de l’aprenentatge adquirit al cas de les cotorres argentines, per 

tal que vegin l’aplicació de tot el que han treballat al cas que vam presentar com a context i que hauran 

de resoldre al llarg de les sessions: 

Preguntes Grups 1 (selva) i 2 (desert) 
1. Perquè podem dir que aquesta selva / desert és un ecosistema?  

Esperem que les alumnes no tinguin dificultats en poder relacionar la definició d’ecosistema 

(conjunt de diferents espècies que viuen en un entorn físic comú), que hauran pogut trobar a la 

bibliografia, amb aquests ecosistemes en concret. 

2. Com podem classificar els elements del biòtop d’un ecosistema? Podries posar 
tres exemples d’elements del biòtop de la selva / del desert? 

La primera part de la pregunta és de recerca bibliogràfica, poden trobar fàcilment la resposta a 

la bibliografia recomanada. Creiem important que ho treballin i ho tinguin per escrit a les activitats 

per aprofitar-ho a l’hora d’estudiar les PAU. Ens interessa que identifiquin el medi, substrat i els 

diferents factors ambientals abiòtics com a elements del biòtop d’aquest ecosistema.  

Per a la segona part de la pregunta, han de saber aplicar aquest coneixement a la imatge i 

identificar exemples d’aquets elements en l’ecosistema que se’ls representa.  

3. Com podem classificar els elements de la biocenosi d’un ecosistema? Podries 
posar tres exemples d’elements de la biocenosi de la selva / del desert? 

La primera part de la pregunta és de recerca bibliogràfica, poden trobar fàcilment la resposta a 

la bibliografia recomanada. Creiem important que ho treballin i ho tinguin per escrit a les activitats 

per aprofitar-ho a l’ora d’estudiar les PAU. Ens interessa que identifiquin tots els tipus d’éssers 

vius que poden formar part de la biocenosi d’un ecosistema.  

Per a la segona part de la pregunta, han de saber aplicar aquest coneixement a la imatge i 

identificar exemples d’aquets elements en l’ecosistema que se’ls representa.  

4. Creus que els elements del biòtop i de la biocenosi d’aquest ecosistema estan 

relacionats entre ells? Quins tipus de relacions creus que es poden donar?  
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Donada la recerca d’informació que han fet les alumnes, esperem que responguin 

afirmativament a aquesta pregunta sense haver de buscar més informació.  

Per a la segona per de la pregunta, esperem que amb l’ajuda d ela bibliografia recomanada, no 

tinguin problemes per associar els tipus d’interaccions biòtop-biocenosi amb els elements de 

l’ecosistema que han identificat a la imatge. 

5. Busca informació sobre algunes de les espècies que pots veure en la imatge. 

Creus que es donen relacions entre individus de la mateixa espècie? Posa’n 

 dos exemples concrets d’aquest ecosistema. 

Per respondre aquesta pregunta serà necessari que les alumnes facin una recerca sobre les 

característiques principals de les espècies que identifiquen a la imatge i siguin capaces de 

relacionar-ho amb la informació que han trobat a la bibliografia sobre els tipus de relacions 

intraespecífiques. 

6. Creus que aquestes espècies es relacionen amb altres espècies dins 

l’ecosistema? Quins tipus de relacions es podrien donar? Posa dos exemples de 

relacions entre diferents espècies concretes d’aquest ecosistema.  

Donada la recerca d’informació que han fet les alumnes, esperem que responguin 

afirmativament a aquesta pregunta sense haver de buscar més informació. Igual que a la 

pregunta anterior, esperem que les alumnes siguin capaces de relacionar la informació que 

trobin sobre les espècies que habiten en aquests ecosistemes amb els tipus de relacions 

interespecífiques que hi pot haver entre aquestes. 

7. (GRUP 1) La cotorra argentina que us hem presentat al cas 
anterior, prové d’un ecosistema molt diferent al de les ciutats 
europees on la podem trobar actualment. Amb quins nous 
elements del biòtop de l’ecosistema urbà de Barcelona creus 
que interacciona la cotorra argentina?  
 

7. (GRUP 2) La cotorra argentina que us hem presentat al cas 
anterior, prové d’un ecosistema molt diferent al de les 
ciutats europees on la podem trobar actualment. Quines 
creus que són les relacions de la cotorreta argentina amb 
la seva pròpia espècie?  
 

Com creus que es relaciona amb les altres espècies 

d’aquest ecosistema?  

Per respondre, caldrà que les alumnes siguin capaces d’extreure el coneixement après a partir 

de les imatges i aplicar-lo al cas de les cotorretes. Esperem que, després d’haver treballat en 

profunditat els aspectes més rellevants de l’estructura dels ecosistemes, reconeguin aquells 

elements del biòtop/biocenosi de l’ecosistema urbà de Barcelona que es poden relacionar amb 

la cotorreta (relacions amb el medi, adaptacions als factors ambientals, relacions 

intraespecífiques de la cotorreta i relacions interespecífiques). 
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Un cop acabades les activitats. Les alumnes tornen al seu “grup base” per explicar el que ha treballat 

al grup d’experts. Cada grup d’experts ha treballat una imatge diferents i una pregunta sobre les 

cotorretes (també diferents). Al final d’aquesta activitat, totes les alumnes coneixen les respostes a les 

preguntes de les dues imatges i la qüestió corresponent pel cas de les cotorretes. 
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M5. Activitat sobre dinàmica dels ecosistemes 

 

1. Durant aquest curs, heu treballat molt a fons 
processos com la fotosíntesi o la quimiosíntesi. En 
aquest vídeo, us han esmentat alguns organismes 
que fabriquen el seu aliment mitjançant aquests 
processos. Com anomenem aquest conjunt 
d’espècies dins una cadena alimentària? Podríeu fer 
una definició millor d’aquest concepte? 

Aquesta pregunta, es  de caire teòric per tal que les alumnes extreguin els conceptes del vídeo. 

Ens interessa que quedi per escrit en aquesta taula com a material per a un posterior estudi 

de cara a les proves PAU.  

 

2. A més d’aquest conjunt d’espècies, hi ha organismes que s’alimenten de 
matèria orgànica. Podríeu dir quins són i com els classifiquem segons el nivell 
de la cadena alimentària en el que es troben? 

En aquesta pregunta, han de respondré de manera esquemàtica, la informació que dóna el 

vídeo sobre els diferents nivells tròfics. Les alumes han de saber extreure aquesta informació 

entre tota la que s’aporta al vídeo i poder resumir-la a mode de llistat/esquema. Com a la 

pregunta anterior, ens interessa que les alumnes tinguin aquesta informació per tenir material 

d’on estudiar per les PAU. 

 

3. Cap al final del vídeo, apareix la figura del crustaci decàpode. 
Com l’anomena segons la seva activitat dins l’ecosistema? 
Segons això, quin tipus de consumidor creieu que és?  

En aquesta pregunta, les alumnes han de saber relacionar el concepte de depredador (ja 

treballat a les sessions anteriors) amb els nivells tròfics treballats en aquesta sessió. 

Considerem important que puguin relacionar les relacions estudiades a les sessions anteriors 

amb els nivells tròfics. 

 

 

4. Anem a ajuntar tota aquesta informació: dibuixeu esquemàticament una cadena 
tròfica a la que apareguin els diferents nivells que s’han esmentat al vídeo i que 
acabeu de recordar. Exemplifiqueu-los amb les espècies que s’han anomenat al 
vídeo. Ajudeu-vos de la bibliografia per conèixer com es fan aquestes 
representacions! 

Per elles mateixes, hauran d’interpretar les cadenes tròfiques que apareixen a la bibliografia i 

ser capaces de crear una cadena tròfica amb els exemples que s’han donat al vídeo. Es tracta 

de deixar plasmat en un dibuix creat per elles mateixes allò que han entès com a  cadena 

tròfica, que pugui ser revisat per les companyes i que els serveixi de pràctica per saber fer 

aquestes representacions. 

 

5. Què creieu que significa que en un ecosistema hi ha diferents cadenes tròfiques 
interrelacionades formant xarxes tròfiques? Podries incloure alguna espècie 
d’alguna de les altres cadenes tròfiques a la que has dibuixat anteriorment per 
crear una xarxa tròfica? Ajudeu-vos de la bibliografia per conèixer com es fan 
aquestes representacions! 
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En el vídeo no es fa implícita cap xarxa tròfica d’aquest ecosistema, pel que es tracta d’una 

activitat de creació a la que han de pensar per elles mateixes alguns dels punts en els que 

poden estar interrelacionades les cadenes que s’esmenten. Probablement les dues versions 

que es crearan a l’aula seran diferents pel que és especialment interessant la co-avaluació en 

aquesta pregunta. Si han entès els conceptes de cadena i xarxa tròfica, així com els diferents 

nivells tròfics, probablement no tindran dificultats en fer una petita predicció de xarxa tròfica. 

En canvi, si encara no han assimilat del tot aquets conceptes, probablement necessitaran 

ajuda de la bibliografia o de les professores. 

 

 

6. És l’hora d’aplicar tot això a l’encàrrec que tenim pendent. Les 
relacions tròfiques que heu pogut observar a l’ecosistema marí, 
es donen a tots els ecosistemes. Penseu en les cotorres 
argentines, quin nivell creieu que ocupen en una cadena 
alimentària? Justifiqueu la vostra resposta.  

Com que suposem que per resoldre la pregunta anterior ja hauran hagut d’arribat a un nivell 

de coneixement elevat, creiem que les alumnes ja poden extreure’l per aplicar-lo al cas de les 

cotorres. Amb el suport de la bibliografia (característiques de les cotorres) i l’aprenentatge 

adquirit durant aquesta sessió, haurien de ser capaces de predir el nivell tròfic de les cotorres.  

 

 

7. Explica, amb les vostres paraules, el que veieu representat a la imatge següent. 
Per fer-ho haureu d’incloure els conceptes rellevants d’ecologia que heu après 
en aquesta sessió.  

 

En aquesta pregunta, aportem 

nosaltres la representació d’una 

xarxa tròfica on hi trobem la 

cotorreta argentina (Imatge extreta 

de les PAU de Biologia – Juny 

2016). Ara, es tracta de fer el 

procés invers al que han fet 

anteriorment. A partir d’un dibuix ja 

fet, han de saber interpretar-lo de 

manera que s’incloguin aquells 

conceptes apresos a la unitat. 
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8. Com sabeu, les cotorres argentines s’han 
multiplicat en grans xifres en molts pocs anys. 
Tenint en compte la informació que us aporta la 
imatge superior i els coneixements adquirits 
durant aquetes dues sessions, per què creieu que 
ha augmentat tant el nombre de cotorres des de 
que van arribar a Barcelona?  

 

Aquesta pregunta, és d’una complexitat superior ja que han de relacionar els conceptes 

apresos a la sessió anterior amb els que han après durant aquesta sessió alhora que ho 

apliquen al cas de les cotorres. Les alumnes haurien de ser capaces de veure que la cotorreta 

s’ha introduït en un ecosistema on té poca competència, pocs depredadors i aliment suficient. 

Això, la permet expandir-se cada cop més. Les alumnes requeriran de la revisió de la 

bibliografia i, pot ser, de l’ajuda de les professores per resoldre-ho però no tindran dificultats 

en la comprensió dels conceptes implicats un com descobreixin la solució. A més, es tracta 

d’una informació molt important per a la resolució de l’encàrrec inicial. 
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AVALUACIÓ: Mapa conceptual de la unitat didàctica 

*Entenem per concepte secundari aquell que no és directament vocabulari científic sobre l’estructura i dinàmica dels ecosistemes.

 
Criteris 

Excel·lent 
 (x1) 

Molt bé 
(x0,75) 

Bé 
(x0,5) 

Millorable 
(x0,25) 

Total 
per criteri 

Comentaris per 
criteri 

 
 
 

Conceptes 
(3) 

S’inclouen els 
conceptes més rellevants 

d’estructura i dinàmica dels 
ecosistemes dels treballats a 
les sessions. Apareixen tots 

els conceptes que es van 
presentar als objectius. 

S’inclouen la majoria dels 
conceptes rellevants treballats 
a les sessions però algun dels 

conceptes és secundari*. 
Apareixen gairebé tots els 

conceptes que apareixen als 
objectius presentats (falten d’1 

a 4). 

S’inclouen alguns dels 
conceptes més rellevants 

dels treballats a les sessions 
però també s’han inclòs els 

conceptes secundaris*. 
Apareixen la meitat o més 
dels conceptes presentats 

als objectius. 

S’inclouen 
conceptes principalment 
secundaris*. Apareixen 
menys de la meitat dels 

conceptes presentats als 
objectius. 

  

 
Relació entre 
els conceptes 

(3) 

Totes (o excepte una) 
les relacions entre els 

conceptes que es presenten 
al mapa són correctes. Es 
presenten interrelacions 

entre els conceptes 
treballats en diferents 

sessions. 

La majoria de les 
relacions entre els conceptes 

són correctes (màxim 4 
errònies). Es presenten 
interrelacions entre els 
conceptes treballats a 

diferents sessions. 

La meitat o més de les 
relacions entre els conceptes 
que apareixen són correctes. 

Només relacionen els 
conceptes que s’han 

treballat a una mateixa 
sessió. 

Menys de la meitat 
de les relacions entre els 
conceptes són correctes. 
Només relacionen els 
conceptes que s’han 
treballat a una mateixa 
sessió. 

  

Jerarquia 
(3) 

Els conceptes que 
apareixen estan jerarquitzats 

segons un ordre lògic  i 
visible de més inclusiu  a 

més subordinat de manera 
que s’aprecien diferents 

nivells o grans grups i sub-
nivells/grups. 

Els conceptes estan 
jerarquitzats segons un ordre 
lògic d’inclusivitat però no és 
del tot apreciable visualment. 
Alguns dels sub-nivells no ha 

estat inclòs dins els grups 
encapçalats pel concepte 

inclusiu. 

El mapa conceptual 
només inclou els conceptes 

inclusius. Si inclou sub-
conceptes no els inclou dins 

el “gran grup”. 

Els conceptes es 
presenten sense 

jerarquia de manera que, 
visualment, no s’observi 
cap tipus de rellevància 
pel que fa als conceptes 

inclusius. 

  

Connectors 
(1) 

Els connectors que es 
fan servir fan que s’observi 
clarament el tipus de relació 

entre els diferents 
conceptes. Sempre inclouen 

un verb. 

Els connectors que es fan 
servir fan que s’observi el tipus 

de relació entre els diferents 
conceptes. No sempre 

inclouen un verb. 

Els connectors que es 
fan servir no deixen clar el 
tipus de relació que hi ha 
entre els conceptes. No 
sempre inclouen un verb.  

Els connectors que 
es fan servir impliquen 
tipus de relacions entre 
els conceptes que són 

erronis. En cap cas s’han 
inclòs verbs. 

  

      
Total de punts 

(sobre 10) 
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AVALUACIÓ CONTINUADA: Taula d’observació 

ACTITUD   Criteris avaluació                                               
QUALIFICACIÓ (0 = NO   0,5 = EN PART  1 = SÍ) OBSERVACIONS 

 S1 S2 S3 S4 S5  

Assisteix a la sessió       

Arriba el més puntual que resulti possible       

Porta el material necessari       

Mostra una bona disposició per a realitzar les tasques proposades       

Participa activament a les diferents activitats       

Mostra una actitud receptiva davant aportacions de les companyes       

Mostra respecte davant les opinions de les altres companyes       

És respectuosa amb el torn de paraula       

Presta atenció quan la docent intervé       

Mostra disposició a fer canvis en el seus exercicis per completar-los o 

millorar-los 

      

Mostra una actitud positiva en front les crítiques constructives de les 

professores i/o companyes 

      

Té una actitud generosa i poc competitiva amb les companyes       

 

TOTAL = 
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PROCEDIMENTS   Criteris avaluació                                               
QUALIFICACIÓ (0 = NO   0,5 = EN PART  1 = SÍ) OBSERVACIONS 

 S1 S2 S3 S4 S5  

S’esforça en realitzar les tasques dintre del temps que s’ha establert       

S’esforça per a progressar en l’aprenentatge (auto-superació)        

Abans de demanar ajuda, busca la informació necessària per si ho pot 

resoldre per si mateixa 

      

S’observa que aprèn a distingir la informació rellevant en cada cas       

Intenta demanar ajuda si no sap com progressar       

S’implica en l’assoliment dels objectius en el treball per parelles       

Exposa la seva opinió de manera argumentada       

Intenta ajudar a una companya si aquesta no sap alguna cosa / com 

procedir 

      

Fa ús de la bibliografia o material recomanat       

Revisa el material/exercicis de les companyes de forma correcta i 

precisa 

      

S’observa que comprèn els objectius de les diferents activitats       

Aplica metodologies de treball adequades per a la resolució de les 

activitats 

      

Comprèn el passos a seguir i les temporitzacions de les sessions       

 

TOTAL = 
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AVALUACIÓ: Rúbrica per a la presentació final 

Indicadors                                                             Qualificació i criteris 

CONTINGUT 

GENERAL 

1 2 3 NOTA:  

 

En quant a 

explicació i 

vocabulari 

Els conceptes que s’inclouen en la 

presentació són en la majoria dels 

casos correctes però al explicar-ho es 

nota que no s’han acabat de 

comprendre. El vocabulari no acaba de 

ser entenedor.  

La majoria dels conceptes que 

s’inclouen en la presentació són els 

adequats i s’utilitzen de manera 

correcta. A vegades no s’explica tot el 

contingut en paraules entenedores i/o 

no s’utilitzen correctament.  

Els conceptes que s’inclouen són 

adequats (terminologia correcta) i 

s’utilitzen de manera coherent. 

L’explicació i la utilització dels 

diferents conceptes demostren que 

l’alumna entén els coneixements. 

Observacions: 

QUALITAT DE LA 

PRESENTACIÓ 

1 2 3 NOTA: 

 

En quant a la 

proposta i 

justificació 

Les alumnes en gran mesura es 

centren en el cas plantejat però gairebé 

no justifiquen les aportacions i/o sovint 

es remunten al marc teòric per a les 

explicacions però sense relacionar-ho 

al cas plantejat.  

Les alumnes sovint es centren en el 

cas plantejat i en la major part de les 

aportacions les justifiquen. 

La proposta de solució no és gaire 

encertada i/o no es justifica.  

Les alumnes aconsegueixen centrar-

se en el cas plantejat i en la major 

part de les aportacions les justifiquen. 

La proposta de solució és adequada i 

coherent amb el marc teòric.   

Observacions: 

ESTRUCTURA DE 

LA PRESENTACIÓ 

0 1 2 NOTA: 

 

En quant a seguir 

un ordre lògic 

(introducció, anàlisi 

de la informació, 

proposta) 

La presentació no acaba de seguir un 

ordre lògic. Seria els següents casos: 

 no s’ha presentat el problema ni es 

proposa una solució (tot i que sí 

s’analitza la informació) 

 es presenta el problema i directament 

es proposa una solució (sense analitzar 

la informació) 

Es pot seguir la seqüència però hi 

manca algun dels apartats (un dels 

dos):  

 no s’ha presentat el problema  

 sols s’analitza l’estructura o la dinàmica 

de l’ecosistema però no es fa 

referència a l’altre. 

L’ordre de la presentació és lògic i 

coherent, de manera que es pot 

seguir la seqüència. Es realitza una 

breu presentació de la situació 

problema (introducció), un anàlisi de 

tota la informació (estructura i 

dinàmica dels ecosistemes en relació 

al cas) i proposen una solució (tot fent 

una petita conclusió).  

 

 

Observacions:  



Ecologia: estructura i dinàmica dels ecosistemes  PROFESSORAT 
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EXPRESSIÓ ORAL  0 0,5 1 NOTA: 

 

En quant a 

llenguatge verbal i 

no verbal 

S’observa certa inseguretat en si 

mateixa: inverteix més temps en buscar 

algun altre suport (paper, pissarra...) 

que no pas dirigir-se al públic. La major 

part del temps comunica els enunciats 

en veu baixa i/o no presenten gaire 

coherència. 

Tot i que pot ser aparenta seguretat en 

si mateixa, inverteix més temps en 

buscar algun altre suport (paper, 

pissarra...) que no pas dirigir-se al 

públic i/o a vegades no acaba de 

formular bé els enunciats. El to de veu 

és prou alt com a per s’escolti.  

Manté una postura relaxada i segura 

de si mateixa. La major part del 

temps realitza les explicacions cap al 

públic. El to de veu és prou alt com 

per a que s’escolti. Parla de manera 

clara i concisa.  

Observacions: 

ADEQUACIÓ AL 

TEMPS 

0 0,5 1 NOTA: 

En quant a 

informació 

sintetitzada i temps 

global 

Es percep que no s’ha sabut organitzar 

la informació de la presentació en 

quant al temps establert.  

S’aconsegueix de manera global 

ajustar-se al temps previst però en 

algunes ocasions el temps destinat en 

algun aspectes no era adequat (pot ser 

la informació d’algun apartat no era 

proporcional amb el temps). 

El temps de la presentació s’adequa 

al que hi havia previst. S’ha 

aconseguit de manera global 

sintetitzar la informació rellevant per a 

la resolució del cas.  

Observacions: 

 

 


